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Dokończenie na str. 2.15 maja zmarł nagle nasz 
wieloletni chórzysta i przyja-
ciel Joachim Pinocy. Trzy dni 
później, czyli 18 maja w koście-
le pw. Matki Boskiej Szkaplerz-
nej w Imielinie odbył się Jego 
pogrzeb. Zgromadził ogromną 
liczbę wiernych – rodzinę, ko-
legów, znajomych; imielińska 
świątynia była wypełniona po 
brzegi, śpiewały dwa chóry: 
imielińska „Harfa” i Lędzińscy 
Kameraliści. Oprawa tej smut-
nej uroczystości była niezwy-
kle uroczysta, godna, ale też 
żegnaliśmy człowieka wyjątko-
wego, przedsiębiorcę, działacza 
samorządowego, społecznika, 
animatora kultury, a przede 
wszystkim dobrego człowieka, 
o otwartym sercu, który jak 
najlepiej zapisał się w pamięci 
każdego z nas. 

Joachim Pinocy był z wy-
kształcenia cukiernikiem, pro-
wadził najpierw własny zakład 
piekarniczy, który z czasem 
rozrósł się do pokaźnych roz-
miarów cukierni, potem do-
szedł do tego firmowy sklep, 
kawiarnia i duża restauracja, 
a wreszcie dobrej klasy hotel. 
Z czasem powstało więc praw-
dziwe przedsiębiorstwo usłu-
gowe, cieszące się dużą renomą 
w regionie i poza nim, zatrud-
niające kilkanaście osób. 

Był także Joachim znanym 
działaczem samorządowym, 
najpierw radnym powiatowym 
pierwszej kadencji (1998–
2002), a później przewodniczą-
cym Rady Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego (2002–2006). 
Szczególna była jego rola jako 
animatora i mecenasa kultury 
- przede wszystkim muzycznej. 
W prowadzonej przez siebie 
restauracji organizował niemal 
od jej otwarcia w roku 1993 
cykliczne koncerty muzyki po-
ważnej, przede wszystkim ope-
rowej i operetkowej. Na estra-
dzie jego restauracji śpiewali 
najznakomitsi artyści śląskiego 
środowiska muzycznego. Goś-
cił także gwiazdy kabaretu i 
estrady, wybitne postaci ze 
świata kultury (występował 
tam m.in. znany  popularyzator 
opery Bogusław Kaczyński) 
i polityki (m.in. premierzy: 
Jerzy Buzek, Jan Olszewski i 
Waldemar Pawlak). Za swo-
ją wszechstronną, wieloletnią 
działalność na niwie wspiera-
nia inicjatyw kulturalnych w 
powiecie został w 2007 roku 
wyróżniony nagrodą starosty 
bieruńsko-lędzińskiego Cle-
mens Pro Publico Bono.                                                                                       

Długo można by wyliczać 
różnego rodzaju dokonania śp. 
Joachima Pinocego. Jednym 

z może mniej znanych, a bar-
dzo istotnych jest Jego wkład 
w rozwój chóralistyki. Śpiew 
towarzyszył mu właściwie „od 
zawsze”. Sam zresztą mawiał, 
że muzyka to jego druga mi-
łość. Jeszcze przed poborem do 
wojska zapisał się do imieliń-
skiego chóru „Harfa”, do któ-
rego powrócił zaraz po zakoń-
czeniu zasadniczej służby woj-
skowej. Śpiewał w tym zespole 
przez wiele lat, będąc podporą 
tenorów, a w latach 1989–1999 
był prezesem „Harfy”, współ-
organizując liczne wtedy kon-
certy i zagraniczne wyjazdy 
zespołu. Przy okazji tych wo-
jaży nawiązał wiele kontaktów 
w Holandii i Niemczech, co 
umożliwiło potem organizację 
wakacyjnych wyjazdów dzieci 
z biedniejszych rodzin do tych 
właśnie krajów. 

Po roku 2000, wspólnie z ks. 
kanonikiem dr. Józefem Przy-
byłą, założył chór „Sursum 
Corda” przy hołdunowskiej pa-
rafii Chrystusa Króla. Joachim 
Pinocy przez całe swe przed-
wcześnie przerwane życie był 
człowiekiem niespożytej ener-
gii, zawsze pełnym inicjatyw, 
pomysłów, działającym z po-
wodzeniem na tak wydawałoby 
się odległych polach jak indy-
widualna przedsiębiorczość, 

samorządność i sztuka. W 
każdej z tych dziedzin odnosił 
znaczące sukcesy, które jesz-
cze długo pozostaną w pamięci 
przyjaciół, znajomych, miesz-
kańców Imielina, Lędzin i ca-
łego powiatu. 

Był ponadto, a może przede 
wszystkim dobrym, otwartym, 
lubianym przez wszystkich 
człowiekiem, na którego za-
wsze można było liczyć. Takim 
Go zapamiętamy. Niech odpo-
czywa w pokoju. (rj) 

***
Na pogrzeb Joachima Pino-

cego przyszły tłumy mieszkań-
ców Imielina i spoza miasta. 
Żegnały go władze powiatu, 
wójtowie i burmistrzowie, 

Joachim Pinocy (1958–2022)
członkowie chórów… - Żyj tak, 
by po twojej śmierci wszyscy 
płakali – powiedział prowadzą-
cy ceremonię pogrzebową ka-
nonik ks. dr Józef Przybyła. - I 
tak było, bo śp Joachim Pinocy 
był człowiekiem o wielkim ser-
cu, ubranym w piękne chrześ-
cijańskie czyny – dodał. 

W imieniu władz powiatu 
pożegnał Zmarłego starosta 
Bernard Bednorz: – Joachimie, 
przyjacielu, zawsze martwiłeś 
się o wszystko, o wszystkich, 
a dla mnie byłeś jak rodzina, 
której cząstkę teraz straciłem. 
Byłeś wartościowym człowie-
kiem, zostawiłeś wiele dobrego 
po sobie. Żyłeś życiem społecz-

Po dwuletniej przerwie spowo-
dowanej pandemią wróciły do 

kalendarza imprez odbywające się 
od lat festyny – tak jak tradycyjne 
ognisko sobótkowe – związane z 
Zielonymi Świątkami. Były już 
szkolne festyny rodzinne w szko-
łach i przedszkolu (w SP nr 1 po 
raz pierwszy – piszemy o nim na 
stronie 4), 12 czerwca planowany 
jest festyn na Farskich Ogrodach, 
25 i 26 czerwca odbędą się impre-
zy związane ze stuleciem klubu 
sportowego „Pogoń” (więcej na 
ten temat na stronie 8), a 2 i 3 lipca 
powrócą Dni Imielina i Duo Cross 
(obszerne informacje na stronie 6, 
7 i 8 „Kuriera”).

Tłumnie przybyli mieszkań-
cy Imielina (i nie tylko – o czym 

świadczyły rejestracje aut z są-
siednich powiatów) na Sobótkę 
zorganizowaną ponownie przez 
MCK. Państwo Beata i Krzysztof 
Jochemczykowie mieszkają pod 
Kopcem, dlatego mieli blisko. 
- Przyszliśmy z wnukami, bo 
chciały zobaczyć, jak występują 
na scenie ich koleżanki i koledzy. 
Jesteśmy co roku – odpowiadają. 
Dzieci korzystały też z trampoli-
ny, dmuchawców i ze słodkości. 
– Kilkadziesiąt lat temu ognisko 
było w tym miejscu, gdzie dziś 
stoi krzyż; pamiętam bo z wuj-
kiem znosiłam drzewo, a bywa-
ło że w Imielinie płonęło w tym 
czasie nawet pięć ognisk. Myśmy 
rywalizowali z Granicami – kto 
Dokończenie na str. 3.
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KRONIKA POLICYJNA

DYŻURY RADNYCH Joachim Pinocy (1958-2022) 

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

Ponad dwieście wniosków 

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

W lipcu nie ma dyżuru radnych, kolejny odbędzie się w sier-
pniu. (um)

 

Paulina 
Siekańska
Notariusz 
w Imielinie

Przez umo-
wę darowizny 

należy rozumieć taką umowę, 
w której darczyńca zobowiązuje 
się do bezpłatnego świadczenia 
na rzecz obdarowanego kosztem 
swego majątku. Darowizna jest 
zatem czynnością nieodpłatną.

Przepisy kodeksu cywilnego 
regulują dwie podstawy odwo-
łania darowizny. Pierwsza z 
nich dotyczy darowizny niewy-
konanej. Może dojść do tego, 
jeżeli po zawarciu umowy stan 
majątkowy darczyńcy uległ ta-
kiej zmianie, że darowizna do-
konać może uszczerbku dla jego 
utrzymania, albo uszczerbku dla 
ciążących na nim obowiązkach 
alimentacyjnych.

Darczyńca może odwołać da-
rowiznę nawet już wykonaną, 
jeżeli obdarowany dopuścił się 
względem niego rażącej nie-
wdzięczności.

Rażąca niewdzięczność
Darowizna powoduje po-

wstanie pomiędzy darczyńcą i 
obdarowanym pewnego rodzaju 
stosunku etycznego, wyrażają-
cego się w moralnym obowiąz-
ku wdzięczności i szacunku. Co 
prawda do istotnych elementów 
umowy darowizny nie należy 
obowiązek sprawowania opieki 
nad darczyńcą przez obdaro-
wanego, to jednak umowa da-
rowizny rodzi po stronie obda-
rowanego moralny obowiązek 
wdzięczności, który nabiera 
szczególnego znaczenia, gdy do 
zawarcia umowy dochodzi mię-
dzy osobami najbliższymi. 

Nie ma jednoznacznej definicji 
rażącej niewdzięczności. O tym, 
czy taka sytuacja występuje, de-
cydują konkretne okoliczności. 

Odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności 
Pod tym pojęciem rozumiemy 
zachowanie się obdarowanego 
polegające na działaniu skiero-
wanym przeciwko darczyńcy, 
które musi być uznane za wy-
soce niewłaściwe i krzywdzące 
darczyńcę – np. popełnienie 
przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub czci albo mieniu dar-
czyńcy oraz o naruszenie przez 
obdarowanego spoczywających 
na nim obowiązków wynikają-
cych ze stosunków osobistych 
(rodzinnych).

Rażąca niewdzięczność musi 
posiadać cechy złej woli skiero-
wane na wyrządzenie darczyńcy 
krzywdy lub szkody majątkowej. 
Czynami świadczącymi o tym są 
przykładowo: odmówienie po-
mocy w chorobie, rozpowszech-
nianie uwłaczających informacji 
o darczyńcy, pobicia czy ciężkie 
znieważenia.

O istnieniu lub nieistnieniu 
podstaw do odwołania darowizny 
decydują okoliczności konkretnej 
sprawy. Rażącą niewdzięcznoś-
cią nie są z reguły czyny nie-
umyślne obdarowanego, drobne 
czyny (nawet umyślne), ale nie-
wykraczające poza zwykłe kon-
flikty życiowe, rodzinne, jak też 
wywołane zachowaniem się, czy 
działaniem samego darczyńcy. 

Zawiedzione oczekiwania 
darczyńcy co do należytego zaj-
mowania się przez obdarowa-
nego przedmiotem darowizny 
nie mogą uzasadniać odwołania 
darowizny. W szczególności od-
mienny niż oczekiwany przez 
darczyńcę sposób gospodarowa-
nia przedmiotem darowizny nie 
uprawnia go do odwołania daro-
wizny. Sąd Najwyższy uznał, iż 
przeproszenie darczyńców, próby 
pojednania z darczyńcą, dążenie 
do uniknięcia rozpadu rodziny 
łagodzą ostrość surowej oceny 
zdrady małżeńskiej, której się on 
dopuścił i nie pozwala na uzna-

nie, że jego zachowanie stanowi 
wyraz rażącej niewdzięczności. 
Nie mogą być uznane za rażą-
cą niewdzięczność przykrości i 
krzywdy czynione impulsywnie, 
lecz mieszczące się w granicach 
zwykłych konfliktów życia co-
dziennego także nieudzielanie 
przez obdarowanych pomocy 
darczyńcy w pracach rolnych nie 
stanowi rażącej niewdzięczności. 
Obdarowany nie ma obowiązku 
świadczenia pracy na rzecz dar-
czyńcy.

Darowizna nie może być od-
wołana z powodu niewdzięczno-
ści, jeżeli darczyńca obdarowa-
nemu przebaczył. 

Zwrot darowizny
Zwrot przedmiotu odwołanej 

darowizny powinien nastąpić sto-
sownie do przepisów o bezpod-
stawnym wzbogaceniu. Odwo-
łanie darowizny następuje przez 
oświadczenie złożone obdarowa-
nemu na piśmie. Spadkobiercy 
darczyńcy mogą odwołać daro-
wiznę z powodu niewdzięczno-
ści tylko wtedy, gdy darczyńca w 
chwili śmierci był uprawniony do 
odwołania, albo gdy obdarowany 
umyślnie pozbawił darczyńcę 
życia lub umyślnie wywołał roz-
strój zdrowia, którego skutkiem 
była śmierć darczyńcy.

Odwołanie powoduje obowią-
zek zwrotu darowizny, natomiast 
nie powoduje zwrotu darowizny 
na własność darczyńcy. W przy-
padku nieruchomości jej zwrot 
musi nastąpić w formie aktu 
notarialnego. Gdy obdarowany 
unika zwrotu darowizny, istnieje 
możliwość wytoczenia powódz-
twa do sądu o tzw. zastępcze 
oświadczenie woli.

Darowizna nie może być od-
wołana po roku od dnia, w któ-
rym uprawniony do odwołania 
dowiedział się o niewdzięczności 
obdarowanego.

PORADY NOTARIUSZA

W końcu maja zostały ogłoszone wyniki drugiej edycji Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski 
Ład. Gmina Imielin złożyła trzy wnioski na dofinansowanie, a 
otrzymał je jeden: na budowę wodociągu i kanalizacji deszczowej 
na ul. Adamskiego wraz z przebudową drogi. Wartość dofinanso-
wania to 4 mln 940 tys. zł.

Miasto złożyło jeszcze wnioski zagospodarowanie terenów 
sportowych przy ul. Józefa Hallera (za 14,8 mln zł) oraz budowę 
wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Rubi-
nowej (za 7,1 mln zł). (zz)

3 maja na ul. Św. Brata Alberta poli-
cjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzy-
stę  - 0,74 mg/l.

5 maja na ul. Maratońskiej dzielnicowi 
zatrzymali trzech mieszkańców Kato-
wic, którzy posiadali przy sobie środki 
odurzające.

27 maja na ul. Imielińskiej zatrzymano kierowcę samochodu, 
który prowadził pojazd pomimo sądowego zakazu.

30 maja na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali rowerzystę po 
użyciu alkoholu – 0,17 mg/l. (kpp)

nym, rodzinnym, przedsiębior-
czym. Choć praca wyniosła C 
ię do Lędzin, to tu w Imielinie 
byłeś sercem, a serce miałeś 
otwarte i dzieliłeś się dobrem, 
potwierdzeniem tego dobra był 
przyznany Ci Clemens. 

– Dziś, w tej chwili nagle i 
niespodziewanie mówimy o 
Joachimie „był”, a nie „jest”. 
Zawsze wspierał osoby niepeł-

nosprawne, pomagał jak mógł 
i dziś dziękujemy za to. Choć 
wiele pracował, to zawsze 
najważniejsza dla niego była 
rodzina, a potem praca i dzia-
łalność. Będzie nam Ciebie 
Joachimie brakowało – tymi 
słowami pożegnał go przed-
stawiciel Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych.

Na imielińskim cmenta-
rzu żegnała Go najbliższa 

rodzina, krewni, przyjaciele, 
członkowie Cechu Rzemiosł 
Różnych z Tychów. Córka 
odczytała pożegnalne słowa 
dla Taty - podziękowała mu 
za wszystko: za to że był, że 
kochał i wspierał rodzinę. - 
Będzie nam Ciebie brakować 
Tato! – jej słowa chwytały za 
serce, bo odszedł wspania-
ły człowiek, który działał na 
rzecz innych. (da)

Od 1 lipca opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 
wyniesie 30 zł od osoby miesięcznie, gdy odpady są segregowane 
i 90 zł w wypadku braku segregacji – taką uchwałę podjęli radni 
na majowej sesji Rady Miasta Imielin (pełny tekst na stronie in-
ternetowej bip.imielin.pl w zakładce „prawo lokalne”).

„Przyjęte stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych wynikają z przeprowadzonej analizy kosztów systemu 
w mieście Imielin za 2021 r.” – czytamy w uzasadnieniu uchwa-
ły oraz że „podniesienie opłat ma na celu urealnienie wysokości 
opłat pobieranych z nieruchomości zgodnie z ponoszonymi przez 
gminę kosztami odbioru odpadów, jak i kosztami ich zagospoda-
rowania.”

- Do tej pory mieszkańcy płacą 23 zł za zagospodarowanie od-
padów – rzadko które miasto ma tak niskie opłaty – komentuje tę 
decyzję radnych burmistrz Jan Chwiędacz, który wniósł uchwałę 
na sesję. – Rosną koszty usługi w firmie, która zajmuje się wy-
wozem odpadów, bo rosną koszty paliwa i pracy. Prowadzona jest 
w „Masterze” (spółce zarządzającej tyskim wysypiskiem śmieci) 
modernizacja i rozbudowa kompostowni, a także innych instala-
cji do recyklingu i odzysku odpadów m.in. wielkogabarytowych, 
co związane jest z koniecznością zmniejszenia ilości odpadów 
składowanych na wysypisku. 

Ponadto miasto ponosi bardzo duże koszty (nawet 1/3 wszyst-
kich) związane z funkcjonowaniem PSZOK-u, gdzie trafiają od-
pady - między innymi zielone przywożone przez mieszkańców. 
Dlatego apeluję do mieszkańców, by – jeśli są takie możliwości 
– kompostowali odpady zielone na swojej posesji - dodaje bur-
mistrz. (zz) 

Wzrost opłat za śmieci

4,9 mln dla miasta

Dokończenie ze str. 1
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Trzeba złożyć do końca czerwca!

Wywiad z Karolem Szczy-
głem – nowym prezesem 
Stowarzyszenia Przedsię-
biorców Imielina

- Jak chciałby Pan, by dalej 
działało stowarzyszenie?

- Powinno wyjść naprze-
ciw młodych ludzi – by być 
bardziej rozpoznawalnym, 
powinno zaistnieć w social 
mediach – pokazać się ja-
ko prężnie działająca grupa 
przedsiębiorców. Chcieliby-
śmy otworzyć się na młodzież 
szkolną – bo to nasz przyszły 
rynek pracy.

- W jaki sposób chce Pan 
tego dokonać?

- Chcemy zorganizować dni 
otwarte w naszych przedsię-
biorstwach i pokazać – szcze-
gólnie tej młodzieży, która nie 
jest zdecydowana co do swojej 
przyszłości – jak wygląda od 
podszewki praca mechanika, 
stolarza, piekarza…. Chodzi 
o to, by młody człowiek zoba-
czył, jak się produkuje różne 
towary. Wielu uczniów kształ-
ci się w naszych powiatowych 
szkołach, z którymi nasza 
współpraca układa się bardzo 
dobrze. W swojej firmie mam 
trzech uczniów i jestem z nich 
zadowolony.

- Dlaczego współpraca ze 
szkołami jest korzystna?

- Dlatego, że możemy sa-
mi wyszkolić pracownika „od 
zera”, czyli tak jak my byśmy 
chcieli, by wykonywał swoją 
prace. Uczymy tego, co będzie 
robił po skończeniu szkoły, 
czyli przygotowujemy wy-
szkolonego pracownika.

- Jakie są obowiązki pra-
codawcy przyjmującego pra-
cownika?

- Zorganizowanie mu pracy, 
poświęcenie czasu, zapewnie-
nie odzieży roboczej, narzędzi. 
Koszty wynagrodzenia są za-
wracane z cechu. Natomiast po 
zdaniu egzaminu przez ucznia, 
pracodawca otrzymuje grant w 
wysokości ok. 8 tys. zł.

- Bywa że praktyka ucz-
niowska polega na wykony-
waniu prac porządkowych 
czy robieniu herbaty…

- Oczywiście że czasem, gdy 
nie ma natłoku pracy i innych 
zajęć, uczeń musi posprzątać 
- są takie dni. Z drugiej strony 
zdarza się, że uczeń nie potrafi 
posłużyć się miotłą albo mo-
pem. Zresztą trzeba dbać o po-
rządek w swoim miejscu pracy. 

Natomiast uczniowie na ogół 
pracują wspólnie z mechanika-
mi prowadzącymi.

- To jest otwarcie na lokal-
ny rynek pracownika. Dla-
czego on jest dla was ważny?

- Chcemy na lokalnym rynku 
zarabiać pieniądze i chcemy, 
by one na niego wracały w po-
staci wypłaty dla pracownika. 
Zależy nam również na promo-
waniu naszych usług i produk-
tów na lokalnym rynku. Po co 
szukać towaru po całej Polsce, 
jeśli ktoś robi go u nas?

- Po warunkiem, że jest 
konkurencyjny pod wzglę-
dem jakości i ceny…

- Nie spotkałem się, by ktoś 
robił coś nieuczciwie i złej ja-
kości. Mamy wiele różnych 
wyspecjalizowanych firm pro-
dukujących dużo różnych rze-
czy – każdy stara się robić to 
jak najlepiej. I to widać.

- Jakich przedsiębiorców 
chce Pan przyciągną do sto-
warzyszenia?

- Szczególnie młodych – 
chętnie wymienilibyśmy się do-
świadczeniem, jak w obecnych 
czasach prowadzić biznes. Każ-
dy od każdego coś może wy-
nieść, dowiedzieć się, nauczyć 
– szczególnie od starszych. 
Dotyczy to przepisów, prawa 
gospodarczego, podatków. Jest 
to wzajemna pomoc w różnych 
sprawach, aspektach prowadze-
nia działalności.

- Jaką organizacją chciałby 
Pan, żeby było SPI?

- Chcemy zaistnieć dla in-
nych organizacji jak Izba Rze-
mieślnicza, by różne instytucje 
chciały być naszym partnerem; 
współpracować z organami 
państwowymi, by polepszać 
jakość działania naszych firm 
– w zakresie ochrony pracy, 
środowiska, pozyskiwania 
pracowników. Również z lo-
kalnym samorządem. Chcemy 
współorganizować jesienią 
tego roku galę przedsiębior-
czości, która zastąpi coroczne 
targi.

- Jak pan ocenia warun-
ki do prowadzenia firmy w 
Imielinie?

- Nie wszyscy mieszkańcy 
zdają sobie sprawę tego, że my 
też chcemy w Imielinie uczci-
wie pracować. Wiele osób ku-
piło tu działki, pobudowało się 
i chcą mieć spokój – nawet jeśli 
sąsiadują ze strefą przemysło-
wą – widać, że nie popatrzyli 
wcześniej na plan zagospoda-
rowania miasta. Przyjechali do 
zadbanego miasta, z równymi 
drogami, chodnikami, ścież-
kami rowerowymi – w to też 
wkład wnieśli nasi przedsię-
biorcy, którzy płacą podatki do 
miasta, a z kolei nie wszyscy 
nowi mieszkańcy Imielina są 
tu zameldowani i w związku 
z tym płacą podatki gdzie in-
dziej.                  Rozmawiał zz  

Urząd Miasta Imielin przy-
pomina, że do 30 czerwca 2022 
r. właściciel/współwłaściciel 
lub zarządca budynku/lokalu 
mieszkalnego, jak również bu-
dynku/lokalu niemieszkalnego 
ma obowiązek złożyć dekla-
rację do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków, 
prowadzonej przez Główny 
Urząd Nadzoru Budowlane-
go w Warszawie. Deklarację 

Na majowej sesji Rady Miasta 
Imielin radni jednogłośnie 

udzielili poparcia burmistrzowi 
Janowi Chwiędaczowi udzielając 
mu absolutorium za ubiegły rok, 
czyli zaakceptowali jego działal-
ność w minionym roku. 

Glosowanie było poprzedzone 
przyjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia mu wotum zaufania, 
sprawozdaniem z realizacji bu-
dżetu miasta za 2021 rok, rozpa-
trzeniem sprawozdania finanso-
wego miasta oraz sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu 
Imielina, a także informacją o 
stanie mienia komunalnego oraz 
innymi głosowaniami. 

Burmistrza Jana Chwiędacza 
poprosiliśmy o opinię w sprawie 
zarządzania miastem w ubie-
głym roku. - Trudna sytuacja 
związana z rozwojem epidemii 
koronawirusa w niektórych 
dziedzinach życia miasta nieco 
spowolniła jego rozwój. Niestety 
ustawy dotyczące finansów i tzw. 
Polskiego Ładu znacznie skom-
plikowały planowanie budżetu. 
W poprzednich latach wiadomo 
było, jak zaplanować wysokość 
podatków i innych dochodów. 
Niestabilność przepisów utrud-
niała zarządzanie miastem. 

Mimo tego Imielin się rozwija, 
ma coraz więcej mieszkańców, 
staje się atrakcyjnym miejscem 

do zamieszkania dla rodziny z 
wielkiego miasta, która dotąd 
mieszkała w bloku i chciała mieć 
ładny domek na obrzeżach aglo-
meracji. Pod względem standar-
du świadczonych usług mamy 
zdecydowane zalety i wyróżnia-
my się na tle innych miast – po-
wiedział burmistrz.  

Zapytaliśmy również o per-
spektywy rozwoju miasta w tym 
roku i w przyszłych latach. – Za-
powiadane obniżenie podatków 
zarządzone z Warszawy nega-
tywnie odbije się na dochodach 
gmin. Ubytki mają być wsparte 
subwencją - ale ile ona wyniesie i 
od czego będzie zależeć – tego nie 
wiadomo.To negatywnie wpływa 
na podejmowanie długofalowych 
decyzji – np. związanych z inwe-
stycjami. Wiemy dokładnie, ile 
nam z tego powodu ubędzie w 
dochodach, ale nie wiemy, ile do-
staniemy w zamian. Wyrównanie 
nie jest to oparte na jasnych prze-
pisach – zauważył burmistrz i do-
dał: - Już w zeszłym roku wzrosły 
ceny energii i paliwa, choć nie tak 
bardzo jak w tym roku. 

Jeśli zmniejszą się dochody 
miasta, to przede wszystkim 
będziemy pilnować bieżącego 
funkcjonowania Imielina bez 
obniżania jego standardu, a in-
westycje odłożymy w czasie na 
kolejne na. (zz)

można złożyć w prosty sposób 
przez internet, rejestrując się 
poprzez stronę www.zone.gov.
pl. W sposób tradycyjny papie-
rowe deklaracje można składać 
w Urzędzie Miasta Imielin w 
Biurze Obsługi Mieszkańca 
znajdującym się na parterze 
budynku naprzeciwko kasy, w 
godzinach pracy urzędu.Szcze-
gółowe informacje znajdują się 
na stronie www.imielin.pl (um)

Nowy zarząd SPI. Od lewej: Henryk Komendera (członek zarządu), 
Magdalena Krzyżowska (skarbniczka), Karol Szczygieł (prezes), Jo-
anna Dyjas (zastępczyni prezesa) i Dariusz Kopacz (sekretarz).

Nowy prezes Stowarzyszenia Absolutorium dla burmistrza 

Karol Szczygieł ma 31 lat, prowadzi działalność gospodar-
cza od 2016 r. Ukończył Wydział Mechaniczny-Technolo-
giczny na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 
Jego firma („Karol Szczygieł Automotive”) znajduje się 
przy ul. Nowozachęty w Imielinie i zajmuje się serwiso-
waniem ciężarówek. Zatrudnia 4 pracowników i 3 ucz- 
niów. Jego rodzice prowadzą firmę transportową.

Deklaracje do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków

ma większe. Poza ogniskiem 
żadnych atrakcji wtedy nie było 
– wspomina pani Beata. – War-
to organizować takie festyny, 
bo ludzie się integrują – dodaje 
mąż. – Zawsze jest dużo pub-
liczności, jak przyjeżdża jakiś 
znany zespół. 

W tym roku najwięcej wi-
dzów zgromadziło się na wystę-
pie zespołu „Baciary”, na które-

go żywiołową muzykę również 
żywiołowo reagowała część 
publiczności, a oklaskiwały tłu-
my. W czasie krótkiej przerwy 
w ich występie burmistrz Jan 
Chwiędacz z towarzyszeniem 
dzieci zapalił sobótkowe ogni-
sko. 

Nie sposób w tym wydaniu 
„Kuriera” opisać wszystkich 
imprez. Wrócimy do nich w ko-
lejnym. (zz)

Dokończenie ze str. 1

Wróciły festyny
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W tych kilku słowach moż-
na podsumować I festyn 

rodzinny, który 20 maja z okazji 
Dnia Rodziny, odbył się na  boi-
sku przy SP nr 1. 

Zabawa rozpoczęła się wy-
stępami uczniów kolejnych klas, 
każdy pokaz kończył się wrę-
czeniem rodzicom specjalnie 
przygotowanych przez dzieci 
upominków. Wokół boiska szkol-
nego organizatorzy rozlokowali 
różne niespodzianki, z których 
korzystali goście. Szczególnym 
powodzeniem cieszył się symu-
lator dachowania, obsługiwany 
przez pracownika katowickiego 
WORD-u. 

Atrakcją tego dnia była wizyta 
przedstawicieli Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Szczególnie chłop-
cy wykazywali zainteresowanie 
nowoczesnym sprzętem ratowni-
czym i gaśniczym. 

Dla łasuchów były stoiska z 
watą cukrową i lodami oraz za-
bawy w malowanie brokatowych 
tatuaży, a także wyplatanie ko-

Po kilkuletniej przerwie 50 
uczniów klas trzecich imie-

lińskiej „dwójki” wyjechało na 
10-dniową „zieloną szkołę” do 
Jastrzębiej Góry. Niezależnie od 
aury w programie wyjazdu zna-
lazły się: wycieczka do Gdyni, 
wizyta na statku „Dar Pomo-
rza”, oglądanie zasobów Akwa-
rium Gdyńskiego, czy Centrum 
Nauki Eksperyment. Dzieci 

Maj w przedszkolu jest 
miesiącem rodzinnym, 

ponieważ obchody Dnia Mamy 
łączone są z Dniem Taty i Dniem 
Dziecka. Bardzo dobrze spraw-
dza się z tej okazji formuła fe-
stynu rodzinnego, do której na-
reszcie można było powrócić. 

Z uwagi na dużą ilość przed-
szkolnych grup, festynowe 
spotkania rodzinne trwały aż 
cztery dni. Świętowanie dzieci 
z grup najstarszych połączone 
zostało z zabawami sportowy-
mi, które zostały zorganizowa-
ne w hali widowiskowo-spor-
towej przy współudziale trene-
rów prowadzących Akademię 
Przedszkolaka. Dopiero póź-
niej nadszedł czas na zabawy w 
przedszkolu. 

Rodzinnie, radośnie, 
smacznie,kolorowo...

lorowych warkoczyków. Można 
było wziąć udział w warsztatach 
origami lub zajęciach pokazu-
jących, jak przygotować własną 
bransoletkę. Wiele radości wy-
wołał pokaz wielkich baniek 
mydlanych. 

Dzień Rodziny nie mógł odbyć 
się bez konkurencji rodzinnych. 
Na kiermaszu ciasta rozchodzi-
ły się w oka mgnieniu. Zebrano 
1500 zł na Dom Dziecka w My-
słowicach.

- Dzień Rodziny to spot-
kanie integrujące starszych i 
młodszych. Miły czas spędzo-
ny z najbliższymi. Jako szkoła 
organizowaliśmy go po raz 
pierwszy, ale jestem przekona-
na, że to bardzo wartościowa 
inicjatywa, która warta jest 
kontynuacji. Jestem wdzięczna 
wszystkim za przygotowania i 
włożony trud w organizację, a 
rodzicom i uczniom za wspól-
nie spędzony czas – podsumo-
wała ten dzień Anna Kubica, 
dyrektorka szkoły. (sp1)

Nie wszystkim grupom pogo-
da dopisała, ale to nie przeszko-
dziło we wspólnych zabawach 
dzieci i rodziców. Spotkaniom 
towarzyszyły atrakcje dla dzieci 
w postaci dmuchańców oraz mu-
zyka, tańce, zabawy, malowanie 
twarzy, ulubione przez dzieci 
bańki mydlane i rodzicielsko-
dziecięce konkursy prowadzone 

„Zielona Szkoła” w Jastrzębiej Górze
zwiedziły także Półwysep Hel-
ski, płynęły statkiem wyciecz-
kowym. Ogromne wrażenie na 
trzecioklasistach zrobił również 
krzyżacki zamek w Malborku 
oraz latarnia morska w Rozewiu. 
Wielką atrakcją była jajecznica 
ze strusiego jaja na fermie stru-
siej w Kniewie. Ponadto pozna-
li kulturę i tradycje Kaszub na 
spotkaniach z zespołami regio-

nalnymi. Nie zabrakło działań 
sportowych, wyjazdów na ba-
sen, zawodów, olimpiad, a także 
ogniska, dyskotek i kina. Dzieci 
wdychały jod podczas spacerów 
piaszczystymi plażami. 

Miasto dofinansowało każdego 
uczestnika, a ponadto szkoła po-
zyskała środki z WFOŚ. Wszyst-
kim bardzo zależało, aby ucznio-
wie mieli udany wyjazd. (sp2)

Rodzinne świętowanie 
przez wodzirejów. Nie mogło za-
braknąć słodkiego poczęstunku. 
Powodzeniem cieszyły się ciasta, 
ciasteczka i babeczki upieczone 
przez mamy. 

Dyrekcja i grono pedagogiczne 
dziękują za to zaangażowanie, 
dzięki któremu piknikowy wypo-
czynek był dla wszystkich jeszcze 
bardziej atrakcyjny. (kw)

Nagroda za list do prezydenta Zełeńskiego

Laureatka Głośnego Czytania

Siódmoklasistka Kinga Ko-
tarba, uczennica SP nr 2, 

została laureatką XXII Ogól-
nopolskiego Konkursu Lite-
racko-Plastycznego „Stefan 
Kardynał Wyszyński – Prymas 
Tysiąclecia naszym Patronem”. 
W tym roku odbywał się on pod 
hasłem: „Kobieta i mężczyzna 
darem dla…” i jak co roku pod 
patronatem Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty w Krakowie. 
Konkurs organizowany był 
przez Szkołę Podstawową nr 50 
im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego – Prymasa Tysiąclecia w 
Lublinie wspólnie z Katolickim 

Stowarzyszeniem „Civitas 
Christiana”, Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Szkół im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego oraz 

Dzielnicowym Domem Kultu-
ry „Węglin”. 

Na tegoroczną edycję wpły-
nęło 1269 prac, w tym: 909 
w kategorii plastycznej, 283 
w kategorii literackiej (proza 
i wiersz) oraz 77 w kategorii 
multimedialnej z 379 szkół, z 
szesnastu województw.

Kinga napisała list do samego 
prezydenta Ukrainy Wołody-
myra Zełeńskiego. Praca została 
wyróżniona 3 miejscem w kate-
gorii prozy klas 7-8. To ogromny 
sukces Kingi, polonistki A. Fijał-
kowskiej oraz szkoły. Gratuluje-
my i życzymy kolejnych. (sp2)

Zofia Mońka, uczennica kla-
sy VIII SP nr 2 w Imielinie 

po raz kolejny wzięła udział 
w onlinowym Ogólnopolskim 
Konkursie Głośnego Czytania 
„Czytanie jest w modzie”. Tego-
roczna 7. edycja odbyła się pod 
hasłem „Czytelnika się urzeka”. 

Tym razem Zosia zajęła II 
miejsce w gronie ponad set-
ki uczestników, którzy swoje 
filmiki opublikowali na fa-
cebookowej stronie konkursu 
(tam również można zobaczyć 
występ imielińskiej laureatki). 
Tegoroczni uczestnicy pre-
zentowali fragmenty „Małego 
księcia” Antoine’a de Saint-
Exupéry. 

O nagrodzie zdecydowało     
2 czerwca jury w składzie: lite-

raturoznawca prof. dr hab. Dariusz 
Kulesza z uniwersytetu w Bia-
łymstoku, Iza Serafin - dzien-
nikarka Radia Białystok, El-
żbieta Tomaszuk - kierownik z 
Książnicy Podlaskiej i Magda-
lena Kraszewska - pracownica 
Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Białymstoku. (sp2)
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Elżbieta Zientek 2 czerwca 
skończyła 90 lat. W dniu urodzin 
solenizantce życzenia i upominek 
przekazał burmistrz.

Pani Elżbieta urodziła się w 
sąsiednim Chełmie Śl., a po ślu-
bie z Franciszkiem Zientkiem 
zamieszkała   w Imielinie, gdzie 
wybudowali dom. Tu wychowali 
dwie córki: Marię i Renatę. Mąż 

Gertruda Cyroń świętowała  
15 maja 90. urodziny. Urodziła 
się 1932 roku w Imielinie i tu całe 
życie mieszka. Wyszła za mąż za 
Franciszka, górnika KWK Zie-
mowit, który już zmarł. Razem 
wychowali troje dzieci: Józefa, 
Hildegardę i Krystynę. Pani Ger-
truda w jesieni życia raduje się w 
swoim otoczeniu siedmiorgiem 
wnucząt i sześciorgiem prawnu-
cząt.

Za młodu pracowała zawodo-
wo, ale gdy wyszła za mąż, zajęła 
się domem i dziećmi. Solenizant-
ka cieszy się dość dobrym zdro-
wiem, jak na swój wiek. - Lubi 
chodzić na grzyby – opowiada 
córka Krystyna – oczywiście nie 
sama, ogląda telewizję i swoje 
ulubione seriale. Wyjdzie też 
poza dom, a nawet pojedzie na 
rowerze do wnuczki i do sklepu. 

Akcja Katolicka 13 maja 
świętowała 20-lecie dzia-

łalności na rzecz parafii i miesz-
kańców Imielina. 

Akcja Katolicka jest stowa-
rzyszeniem katolików świe-
ckich, którzy w zorganizowa-
nej formie współpracują z hie-
rarchią kościelną w realizacji 
apostolskiej misji Kościoła. Jej 
celem jest pogłębianie formacji 
chrześcijańskiej, przenikanie 
wartościami ewangelicznymi 
do życia społecznego. Akcja 
Katolicka, mimo że zwraca 
uwagę na społeczny wymiar 
wiary, nie jest ugrupowaniem 
politycznym. To grupa ludzi, 
którzy chcą być razem, dzia-
łać w imię Boże i pragną być 
godnymi świadkami Chrystu-
sa, który jest Drogą, Prawdą i 
Życiem.

Parafialny Oddział Akcji Ka-
tolickiej zawiązał się 25 marca 
2002 roku. Obecnie liczy 22 
członków. Rolę asystenta koś-
cielnego pełni ks. proboszcz 
Eugeniusz Mura. Dekretem 
arcybiskupa Damiana Zimo-
nia prezesem została Bibianna 
Lamik, a zarząd działa w na-
stępującym składzie: wicepre-
zes Cecylia Socha, sekretarz 
Elżbieta Osoba, skarbnik Ga-
briela Kubica, członek Maria 
Kowalczuk. 

Akcja Katolicka współpra-
cuje z kołem emerytów, włącza 
się również m.in. w organi-
zację parafialnych festynów, 
pielgrzymek, w obchody Dnia 
Papieskiego, w akcję „paczka 
świąteczna”, a także w organi-
zację coroczną wspólnych uro-
dzin imielińskich 80-latków. 
(da)

Seniorzy z Koła Imielin spot-
kali się 26 maja w DK So-

kolnia. Frekwencja dopisała, bo 
przyszły 64 osoby. Przewodni-
cząca Halina Wachowiak powi-
tała wszystkich seniorów oraz 
solenizantów urodzinowych. 
Nawiązała do święta Dnia Mat-
ki, składając życzenia, a póź-
niej wszyscy zaśpiewali pieśń o 
Matce: „Była cicha i piękna jak 
wiosna…”

Przewodnicząca powitała 
jubilatów: 90-letnią Gertrudę 
Cyroń, Krystynę Wojtowicz 
świętującą 80. urodziny oraz 
85-latka Bernarda Stolorza 

29 maja z okazji Dnia Dzie-
cka odbyła się impreza zorgani-
zowana przez MCK w Imielinie 
w ramach Metropolitalnego 
Święta Rodziny 2022. Tematem 
pikniku rodzinnego było hasło 
„Wszystkie dzieci nasze są - 
szczęśliwa rodzina, uśmiechnię-
te dziecko”. 

Impreza rozpoczęła się spek-
taklem „Dobre Rady Lisa Wi-
talisa” w wykonaniu aktorów   
„O Teatr”. Nie tylko dla dzieci 
ale również dla rodziców i opie-
kunów była do dawka dobrej 
zabawy. 

Podczas warsztatów pla-
stycznych dzieci malowały na 
materiale. Powstała przepiękna, 
kolorowa praca o gigantycznych 
wymiarach 400 x 70 cm z napi-
sem „Dzieci Imielina”. Dla bar-
dziej cierpliwych przygotowane 
zostały drewniane elementy 
do ozdoby techniką decoupa-
ge. Własnoręcznie wykonane 
przedmioty dzieci mogły zabrać 
do domu. W „koralikarium” 
dzieci z mnóstwa kolorowych 
koralików robiły bransoletki i 
naszyjniki. 

Finisaż wystawy malarstwa Ja-
cka Szaleńca pt. „Na skrzydłach 
wyobraźni” odbył się 22 maja w 
DK Sokolnia. Autor urodził się w 
Chorzowie, obecnie  mieszka w  
Imielinie. Od 2012 r. związany jest 
z grupą plastyczną ,,Krajcok 12”. 

Malarstwo to jego pasja i 
przygoda życia. Artysta dzię-
ki swojej wyobraźni tworzy 
unikalny metafizyczny świat, 
pełen magii i tajemnic, do tego 
właśnie świata zaprasza nas po-
przez swoje prace. Nic tu nie jest 
oczywiste, a pewnego rodzaju 
niedopowiedzenia pobudzają 
oglądającego do myślenia. 

Dobra zabawa z MCK
Dmuchańce przyciągały nie-

mal wszystkie dzieci. Anima-
torzy zachęcali do chodzenia 
na szczudłach, czy strzelania z 
łuku. Jak zwykle cieszyły się 
powodzeniem gry i zabawy 
zręcznościowe. 

Na pikniku nie zabrakło wy-
stępów utalentowanych dzieci. Na 
scenie zaprezentowały się te, które 
uczą się emisji głosu u Henryki 
Pałus, a zatańczyły te z baletu La 
Grace prowadzonego przez Nata-
lię Rak. Imprezę prowadził Prze-
mysław Kopiejka z radia „Eska”.

Dla uczestników zostały 
przygotowane napoje chłodzące 
i słodkości, a rodzice mogli spo-
kojnie napić się kawy bądź her-
baty w wydzielonym sektorze. 
Dziecięca impreza nie obyła się 
bez waty cukrowej i lodów! 

Z przygotowanych atrakcji 
skorzystało ok. trzystu dzieci 
wraz z rodzicami. - Wraz z ca-
łym zespołem MCK-u serdecz-
nie dziękuję wszystkim za liczny 
udział i dobrą zabawę - mówi 
J. Mikunda, dyrektorka MCK. 
- Zapraszamy na kolejne wyda-
rzenia.  (mck)

90 lat w dobrym zdrowiu

Zawsze lubiła rower, a póki jest 
sprawna, to jeździ. Należy też 
do koła emerytów i rencistów. 
Mama nawet i nam też ugotuje 
jeszcze coś dobrego. Oby tak jej 
zdrowie dopisywało, jak do tej 
pory – dodaje córka Krystyna, z 
którą pani Gertruda mieszka. Ma 
dobrą opiekę, miłość i szacunek 
najbliższych, którzy cenią senior-
kę rodu. (da)

90 lat minęło
pracował w „Dehaku” w Brze-
zince, a pani Elżbieta prawie 25 
lat w piekarni GS w Chełmie Śl. 
Mieszka z córką Marią, a w swo-
im otoczeniu ma trójkę wnucząt i 
trójkę prawnucząt. Seniorka rodu 
ma bardzo dobrą opiekę u córki 
i całej rodziny. Jest szczęśliwa, 
otoczona szacunkiem i miłością. 
Cieszy się jeszcze nie najgorszym 
zdrowiem, choć w tym wieku nie 
ma ludzi bez drobnych dolegliwo-
ści, tylko nogi już bolą i dlatego z 
trudem może gdzieś wyjść. Poru-
sza się po domu, ale na podwórko 
już samej jest jej ciężko dotrzeć.

Nie nudzi się. Lubi oglądać 
swoje ulubione seriale i filmy oraz 
poczytać gazety. Najbliższa rodzi-
na też często babcię i prababcię 
odwiedza, Sto lat i więcej pani 
Elżbieto! (da)

Dwudziestoletni 
jubileusz

(miesiąc wcześniej na spotkaniu 
kwietniowym 80. urodziny ob-
chodziła Lidia Kopiejka).

Pozostali solenizanci urodzino-
wi to (na zdjęciu od lewej): Zofia 
Króliczek, Renata Gasch, Maria 
Grzyb, Grzegorz Synowiec, An-
drzej Stolorz i Lidia Komar.

Została także przeprowadzo-
na zbiórka na festyn na Far-
skich Ogrodach. 

- Było sympatycznie, wesoło i 
słodko. Nie ma lepszego sposobu 
na integrację, jak spotykać się, 
poznawać i ze sobą rozmawiać 
– zapewniają uczestnicy. (hw)

Majowe spotkanie emerytów
Jacek Szaleniec tworzy obra-

zy posługując się własnymi 
oryginalnymi technikami, za 
pomocą różnych materiałów. 
Są to w większości  kolaże z 
użyciem past strukturalnych, 
papierów, odbić różnych mate-
riałów. Niektóre z prac powsta-
ją poprzez rozlewanie farby na 
płótnie. 

Tego typu malarstwo pole-
ga głównie na wykorzystaniu 
spontanicznego gestu, intuicji 
oraz instynktu. Jest to podświa-
domy akt twórczy, charaktery-
zujący się dużym ładunkiem 
emocjonalnym. (mck)

Na skrzydłach wyobraźni
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MCK zaprasza

2 LIPCA (SOBOTA)
    Wycieczka

O godz. 9:00 w ramach Imieliń-
skich Mikropodróży zostanie zor-
ganizowana wycieczka z udziałem 
przewodnika wokół Zbiornika 
Dziećkowice, potocznie zwanego 
Zalewem Imielińskim, pt: „Dwie 
godziny dookoła zalewu - poznaj-
my się”. Na uczestników czekają 
zielone i tajemnicze zakątki z 
niepowtarzalnym krajobrazem. 
Uczestnicy dowiedzą się czym 
jest zbiornik wody pitnej i poznają 
zagadnienia związane z procesem 
produkcji wody. Trasa spaceru 
wiedzie przez trójkąt miast: Imie-
lin, Chełm Śląski, Mysłowice oraz 
wzdłuż granicy województwa 
śląskiego, dzięki czemu uczestni-
cy mają okazję poznać przyległe 
miejscowości. Wycieczka ma 
walory edukacyjne, pozwala za-
poznać się z ciekawym drzewo-
stanem otaczającym zbiornik oraz 
siedliskami ptactwa zamieszkują-
cego teren przyzalewowy. 

Na zakończenie imprezy zapla-
nowany jest relaks i odpoczynek 
nad zalewem. Uczestnicy będą 
mogli zregenerować siły podczas 
poczęstunku, skorzystać z rower-
ków wodnych, poznać tajniki że-
glarstwa i windsurfingu. 

Wycieczka jest adresowana dla 
miłośników turystyki pieszej, ro-
dzinnej. Ścieżka rekreacyjna liczy 
ok 10 km i wymaga odpowiedniej 
kondycji fizycznej, potrwa ok 4 
godziny. Udział w wycieczce jest 
darmowy, ilość miejsc ograniczo-
na. Zapisy przyjmują  placówki 
MCK.
    
Plener malarski

W godz. 10:00-13:00 odbędzie 
się plener malarski dla dzieci i 
młodzieży „Z naturą na Ty - po-
znajmy się”. Plener skierowany 
jest do dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym, którzy pod okiem pla-
styków nad urokliwym Zalewem 
Imielińskim nauczą się nie tylko 
sztuki malarstwa plenerowego 
ale również wrażliwości na pięk-
no krajobrazu oraz spędzą czas 
bez komputera. Będą malować, 
jak przystało na prawdziwych 
artystów, na płótnach rozstawio-
nych na sztalugach lub papierze 
akwarelowym na specjalnych 
malarskich podkładach. Do dys-
pozycji będą farby akrylowe oraz 
farby akwarelowe. Powstałe na 
plenerze prace uczestnicy będą 
mogli zabrać na pamiątkę wyda-
rzenia do domu. 

XXII Dni        Imielina 
i V-lecie GZMWystęp grup baletowych szkoły „La Grâce”

Dom Kultury „Sokolnia” 11 czerwca (sobota)  godz. 16:00  
Pokaz kończący sezon w Akademii Tańca i Fitness La Grâ-

ce. Akademia działa w Imielinie od 2 lat. Na zajęcia regularnie 
uczęszcza prawie setka tancerek i tancerzy w wieku od 4 do 16 lat. 
Adepci zgłębiają tajniki tańca klasycznego (baletu), współczes-
nego, jak również technik modern i jazz. W tym roku szkolnym 
odnieśli wiele sukcesów podczas różnych festiwali tanecznych i 
kilkanaście razy zdobyli podium na ogólnopolskich konkursach 
tanecznych.

Szkoła prowadzona jest przez Natalię Rak - tancerkę, choreo-
grafkę i instruktorkę z wieloletnim doświadczeniem zawodo-
wym. 

„Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków” 
–  bajka dla dzieci
Dom Kultury „Sokolnia” 19 czerwca (niedziela)  godz. 16:00  

Przedstawienie przygotowali rodzice dzieci z grupy 4-lat-
ków „Muchomorki” oraz nauczyciele z Przedszkola Miejskiego 
w Imielinie. Będzie można obejrzeć brawurowe role Królewny 
Śnieżki, Krasnoludków, Macochy. 

Każda z postaci została zagrana wyjątkowo i oryginalnie. Do-
skonałą grę rodziców uzupełnią fantastycznie dobrane stroje, mu-
zyka oraz niesamowite rekwizyty. Wstęp wolny.

Wakacyjna szkoła rzemiosła, czyli lato z MCK-iem
DK „Sokolnia” 18-29 lipca – godz. 10:00 - 13:00  

Tegoroczne hasło wakacji z kulturą to „Wakacyjna szkoła 
rzemiosła”. Będą to wakacje pełne energii, pozytywnych emo-
cji, śmiechu i fajnej zabawy. Każdego dnia uczestników czeka 
odkrywanie zawodów: stolarza, piekarza, czekoladnika, hut-
nika, ciastkarza, pszczelarza, drukarza... dodatkowo zajęcia 
ruchowe pełne rywalizacji, animacje teatralne i oczywiście 
wycieczki! 

Na wakacje z MCK-iem obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyj-
mowane będą w Bibliotece Miejskiej w Imielinie. Ilość miejsc 
ograniczona. Więcej na stronie www.mck.imielin.pl

Zespół „Raz, Dwa, Trzy” 
– inauguracja sezonu artystycznego 2022/2023
DK „Sokolnia” 16 września (piątek) godz. 19:00 

Największe hity to np. „Czarna Inez”, „Pod niebem pełnym 
cudów”, „Trudno nie wierzyć w nic”, bądź piosenek z płyty 
„Czy te oczy mogą kłamać” do tekstów Agnieszki Osieckiej 
lub wykonania przez zespół piosenek Wojciecha Młynarskiego 
„Jesteśmy na wczasach” czy „Idź swoją drogą”. Zespół ogólno-
polską karierę rozpoczął od zwycięstwa na 26. Studenckim Fe-
stiwalu Piosenki w Krakowie zdobywając Grand Prix Festiwalu, 
następnie było Opole, Jarocin, Przystanek Woodstok, itd.

Obecnie na swoim koncie ma 4 platynowe płyty oraz jedną 
podwójną platynową  płytę za album „Raz, Dwa, Trzy - Mły-
narski”, dwie złote płyty. Fryderyka ’99 w kategorii „Muzyka 
Alternatywna” za płytę pt. „Niecud”, za którą nominowany był 
do Fryderyków ’2003 aż w siedmiu kategoriach, a otrzymał 
pięć.  

Obecny skład zespołu to: Adam Nowak – gitara, śpiew, 
Grzegorz Szwałek – pianino elektryczne, akordeon, Jacek Ole-
jarz – perkusja, Jarek Treliński – gitara elektryczna, akustycz-
na, Mirek Kowalik – gitara basowa, kontrabas, Tadek Kulas 
– trąbka.

W repertuarze zespołu można znaleźć zarówno lżejsze, 
żartobliwe piosenki, poezję śpiewaną, ciekawe połączenia 
różnych gatunków i stylów, a także poważniejsze ref leksyjne 
teksty. Ich utwory mają niesamowitą zdolność pobudzania do 
rozmowy, otwierają umysł. Razem przeszli długą drogę przez 
wiele nurtów i stylistyk. Stale imponują wrażliwością, spo-
strzegawczością i dystansem.

Bilety w cenie 50 zł już do nabycia w placówkach MCK. (mck)
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W tym samym czasie na plene-
rowiczów i wszystkich chętnych 
będzie czekała kolejna atrakcja - 
możliwość stworzenia pod okiem 
artysty-plastyka instalacji arty-
stycznej, czyli malowaniu kamie-
ni na różne kolory i ułożeniu z 
nich mozaiki. Wspólne tworzenie 
instalacji to integracja i świetna 
zabawa, każdy będzie miał swój 
wkład w powstanie dzieła. 

Wydarzenia zakończą się 
wspólnym biesiadowaniem. 

Udział w warsztatach jest dar-
mowy. Ilość miejsc w plenerze 
malarskim ograniczona. Zapisy 
na plener w placówkach MCK. 
    
Mesjah

O godz. 19:30 na Stadionie 
Miejskim imprezę zainauguru-
je zespół Mesajah, a właściwie 
Manuel Rengifo Diaz, znany 
również jako Manolo - wokali-
sta, autor tekstów, producent i 
kompozytor. Członek zespołu 
Natural Dread Killaz, z którym 
wydał dwa albumy studyjne. W 
2008 roku zdecydował się na roz-
poczęcie solowej kariery.  Za pły-
tę „Powrót do korzeni” otrzymał 
nominację do Fryderyków 2017 
w kategorii „Album roku muzy-
ka korzeni”. 

Mesajah jest autorem zupełnie 
nowej jakości na polskiej scenie 
muzycznej. Energia towarzy-
sząca jego występom jest tak 
niesamowita, że publiczność na 
koncertach bawi się aż do ostat-
niego dźwięku. Te zdolności, 
niepowtarzalna barwa głosu i 
wielka przebojowość zapewni-
ły mu możliwość występów na 
najważniejszych imprezach mu-
zycznych. 
    
Cleo

Około godziny 21:00 na estra-
dzie pojawi się gwiazda wie-
czoru, czyli Cleo – wokalistka, 
autorka tekstów, malarka, pro-
jektantka, kobieta wielu talentów. 
Dziewczyna o słowiańskim uro-
ku z czarnym głosem, królowa 
YouTube i pierwsza Słowianka 
Rzeczpospolitej. Od samego po-
czątku kształtowała swój wokal 
w kierunku muzyki: soul, gospel, 
R’n’B, funk i hip hop. 

W 2013 roku singiel „My Sło-
wianie” który stał się jednym z 
największych hitów radiowych, 
został wyświetlony na kanale 
YouTube łącznie w różnych wer-
sjach około 100 milionów razy. 
Utwór uzyskał pierwsze miejsce 

w sprzedaży cyfrowej w 2014 ro-
ku. Cleo w roku 2014 reprezento-
wała Polskę w konkursie Eurowi-
zji, a jej występ uważany jest za 
jeden z lepszych i barwniejszych 
epizodów Eurowizji. 

Cleo jest najpopularniejszą 
Polską wokalistką w sieci, jej 
profile społecznościowe zgro-
madziły ponad półtora miliona 
fanów, a jej teledyski wyświet-
lono około 200 milionów razy. 
W 2016 roku Cleo wydała swój 
drugi album „Bastet”, który już 
na etapie przedsprzedaży uzy-
skał wyróżnienie złotej płyty. 
Pierwszy singiel z płyty, „Zabio-
rę nas” uzyskał najwyższy status 
diamentowego singla i uzyskał 
pierwsze miejsce w sprzedaży 
cyfrowej w 2016 roku. 

Sobotnią imprezę poprowadzi 
Piotr Wikar, dziennikarz Radia 
Eska.

Na zakończenie pierwszego 
dnia XXII Dni Imielina (ok. 
godz. 22:15) organizatorzy za-
praszają na pokaz laserowy.

3 LIPCA (NIEDZIELA)
O godz. 15:00 drugi dzień XXII 

Dni Imielina rozpoczną występy 
dzieci i młodzieży z Imielina. O 
godz. 16:00 - interaktywna bajka 
dla najmłodszych uczestników 
pt.: „Piraci z Karaibów”. O godz. 
17:00 na estradzie zasiądzie Imie-
lińska Orkiestra Dęta pod dyrek-
cją Andrzeja Króla. W programie 
jak co roku największe przeboje 
muzyki popularnej, filmowej 
oraz typowe dla orkiestr dętych 
marsze i poleczki. O godz. 17.45 
wręczenie nagród w zawodach i 
turniejach tradycyjnie towarzy-
szących Dniom Imielina 
    
Igor Kwiatkowski

Ok. godz. 18.15 występ Igora 
Kwiatkowskiego - artysty kaba-
retowego, autora tekstów i znako-
mitego aktora niezawodowego, 
niezrównanego w swej wyobraź-
ni i umiejętnościach parodystycz-
nych, który od lat zaskakuje co-
raz to nowymi kreacjami. Dzięki 
wyjątkowemu temperamentowi 
oraz umiejętności wnikliwej 
obserwacji otaczającego świata 
artysta z powodzeniem powoły-
wał do życia oryginalne i nieza-
tarte postacie, takie jak Mariolka, 
Kryspin czy Jacek Balcerzak. 

 Współzałożyciel znakomite-
go kabaretu Paranienormalni i 
współprowadzący autorskiego 
programu telewizyjnego Paranie-

normalni Tonight, emitowanego 
w TVP2 w latach 2015-2016. 
Widowisko w 2016 roku zostało 
nagrodzone Telekamerą w kate-
gorii „Program rozrywkowy”. 
Poza umiejętnościami komicz-
nymi, Igor specjalizuje się także 
w parodiach i z powodzeniem 
naśladuje popularnych aktorów, 
muzyków i piosenkarzy. 

Ponadto, dzięki umiejętnoś-
ciom wokalnym bierze udział w 
dubbingu. Wielokrotnie nagra-
dzany zdobywca tytułu „Świra” 
w kategorii „Kabaret” za postać 
Mariolki (2008) oraz nagrody za 
„Osobowość sceniczną”. 

Michał Wiśniewski
O godz. 19.30 koncert Micha-

ła Wiśniewskiego - piosenkarza, 
autora tekstów, aktora, przedsię-
biorcy, filantropa, prezentera i 
osobowości medialnej. Od 1994 
wokalista i lider zespołu Ich Tro-
je. Z zespołem nagrał i wydał 
dziewięć albumów studyjnych.

Z zespołem wylansował wie-
le przebojów, ponadto otrzymał 
liczne wyróżnienia, w tym na-
grodę publiczności w konkursie 
„Premier” podczas 38. Krajowe-
go Festiwalu Piosenki Polskiej w 
Opolu, pięć Superjedynek. 

W latach 2000–2003 woka-
lista i lider zespołu Spooko, z 
którym nagrał i wydał dwa al-
bumy studyjne. W 2004–2005 
wokalista i lider zespołu Red 
Head. Działa również się jako 
artysta solowy, wydał cztery 
albumy studyjne. Drugą płytę 
promował teledyskami do sin-

gli „Piosenka jak pocałunek” i 
„Filiżanka”, które były najczęś-
ciej oglądanymi wideoklipami 
w serwisie Onet.pl. Pierwszy i 
czwarty album solowy nagrał 
we współpracy z poetą i bardem 
Andrzejem Wawrzyniakiem. 

Drugi dzień imprezy popro-
wadzi mieszkaniec Imielina 
Przemysław Kopiejka.

Dokładne godziny rozpoczęcia 
turniejów i zawodów zostaną po-
dane na stronach internetowych 
Miejskiego Centrum Kultury i 
Urzędu Miasta Imielin. (mck)

XXII Dni        Imielina 
i V-lecie GZM

XXII Dni Imielina - imprezy towarzyszące
- Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta (staw 
Michalika).
- Turniej tenisa ziemnego dzieci, młodzieży i dorosłych 
(korty tenisowe, ul. Skotnicka 11).
- Turniej skata o puchar Burmistrza Miasta Imielin (DK So-
kolnia).
- Turniej strzelecki o puchar Dyrektora MCK (Stadion 
Miejski, ul. Hallera 37A).
- Symultana szachowa (Stadion Miejski, ul. Hallera 37A).
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Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 14 maja w imielińskim kościele
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3)

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

Uwaga: Została podjęta decyzja, że dzieci (mieszkańcy Imielina) zostają zwolnione 
z opłaty startowej w biegach. Zapisy na biegi tylko drogą internetową, wyłącznie 
do 27 czerwca.

Zarząd Klubu LKS „Pogoń” Imielin 
serdecznie zaprasza wszystkich by-

łych oraz obecnych zawodników, dzia-
łaczy i sympatyków oraz mieszkańców 
Imielina na uroczyste obchody 100-lecia 
istnienia klubu. 

Obchody odbędą się 25 i 26 czerwca 
(sobota i  niedziela) na boisku LKS „Po-
goń” Imielin przy ul. Hallera od godziny 
10.00. 26 czerwca o godz. 8.00 w koście-
le parafialnym w Imielinie zostanie od-
prawiona uroczysta Msza Święta. 

Szczegóły wkrótce na stronie interne-
towej miasta i klubu oraz na plakatach. 

100 lat „Pogoni”
Z okazji jubileuszu ukaże się wy-

jątkowa publikacja (okładka obok) 
autorstwa Tomasza Knapika - na bli-
sko 80 stronach autor zamieszcza opis 
najważniejszych wydarzeń nie tylko z 
historii klubu, ale również działalności 
sportowej mieszkańców Imielina. Są tu 
opisane sukcesy głównie piłkarzy, ale 
i zapaśników, a także innych sportow-
ców. 

Ponadto znajdziemy w kolejnym hi-
storycznym zeszycie imielińskim kilka-
dziesiąt zdjęć upamiętniających wielu 
ludzi związanych ze sportem. (zz)

Fabian Bajer 
syn Joanny i Mateusza 
chrzestni: Patryk Drobiński i Magdalena Wiśniewska 

Pola Sonia Richter 
córka Oliwii i Sebastiana 
chrzestni: Jakub Krystian i Kinga Stencel

Jagoda Maria Zioła 
córka Natalii i Zbigniewa 
chrzestni: Łukasz Sowa i Anna Szafranek


