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Dokończenie na str. 2.

Powstanie centrum przesiadkowe

Jeszcze w tym roku ma się za-
cząć budowa centrum prze-

siadkowego w Imielinie przy 
dworcu kolejowym. Kosztem 
niespełna 2 mln zł powstanie 
kilkadziesiąt wygodnych miejsc 
postojowych dla samochodów i 
rowerów wraz z odpowiednim 
zapleczem. 

Zamknięte centrum 
Czy taka inwestycja jest jed-

nak miastu potrzebna, skoro 
stosunkowo niewielu miesz-
kańców korzysta z dojazdu 
koleją do pracy, szkoły czy 
uczelni? Można odpowiedzieć, 
że jeszcze niewielu, ale to się 
wkrótce zapewne zmieni. Praw-
dopodobnie już za kilka lat nie 
wjedziemy samochodem do 
centrum Katowic, czy innych 
dużych miast. Coraz bardziej 
zatłoczone (i zanieczyszczone 
spalinami) miasta bronią się 
przed samochodami. 

Jakiś sposób na dostanie się 
do centrum musi jednak być 
– dlatego już w tym roku we 
wschodniej części Katowic 
- na Zawodziu, ale i w trzech 
innych częściach miasta (na 
północy, południu i zachodzie) 
rozpocznie się budowa dużych 
centrów przesiadkowych. Wraz 

z ograniczeniem ruchu kołowe-
go w centrum zapewni się moż-
liwość dojeżdżającym pozosta-
wienia samochodu i przesiadki 
na autobus czy tramwaj. 

- Po co jednak nasi mieszkań-
cy mają jechać samochodem do 
Zawodzia i tam się przesiadać, 
jak można u nas wsiąść do 
pociągu (a w przyszłości do 
szybkiego szynobusu, który 
po dwudziestuparu minutach 
dowiezie nas do centrum Ka-
towic) – wyjaśnia burmistrz 
Jan Chwiędacz. – Zapewnimy 
miejsca postojowe dla różnych 
środków komunikacji (rower, 
motorower, samochód) – by z 
dzielnic Imielina można było 
tu dojechać i bezpiecznie zo-
stawić pojazd, a kontynuować 
podróż środkiem komunikacji 
publicznej – dodaje burmistrz. 
Nie od rzeczy będzie zwróce-
nie uwagi również na sprawy 
ekologiczne – za zanieczysz-
czenie środowiska są też odpo-
wiedzialne samochody. 

Takie rozwiązania są po-
wszechne na Zachodzie – znaj-
dziemy tam parkingi oznaczo-
ne literami P+R (czyli „Park 
and Ride” – co znaczy „parkuj 
i jedź”). Jest to zachęta, by za-
parkować samochód (motor, ro-

wer) przy dworcu i jechać dalej 
pociągiem czy tramwajem. Po-
woli są też i u nas wprowadzane 
takie rozwiązania - od niedaw-
na w Tychach funkcjonują dwa 
duże parkingi przy dworcach 
kolejowych. 

Przy Dunikowskiego 
i Hallera

Na czym w szczegółach 
polega projekt imielińskiego 
centrum przesiadkowego? W 
centralnej części placu (tak jak 
widać na powyższej wizuali-
zacji) przy dworcu od strony 
ul. Dunikowskiego powstanie 
niewielki pawilon handlowy 
obsługujący podróżnych oraz 
toaleta publiczna. Będzie tu 
też wiata, pod którą znajdą się 
ławki, stojaki na rowery, bileto-
mat i tablica informacyjna. W 
sąsiedztwie pawilonu znajdzie 
się wiata autobusowa. Kolejna 
wiata - przystankowa zlokali-
zowana będzie przy istnieją-
cej zatoce autobusowej przy 
ul. Brata Alberta. Plac będzie 
ogrodzony od terenu kolejo-
wego, zarówno od strony ul. 
Dunikowskiego, jak również 
od ul. Hallera. Po obu stro-
nach torów powstanie ogółem 
ponad sześćdziesiąt miejsc 

parkingowych dla samocho-
dów osobowych, tyle samo dla 
rowerów i około dwudziestu 
ławek. Przewiduje się również 
od strony ul. Dunikowskiego 
2 stanowiska postojowe dla 
busów i 1 stanowisko dla auto-
karów. Warto zwrócić również 
uwagę na walor estetyczny tej 
inwestycji. W niedługim czasie 
ten teren – dotąd zaniedbany i 
opuszczony, zmieni się w ład-
nie zaprojektowany i przyjazny 
dla mieszkańców. 

Wniosek o dofinansowanie
Miasto do tej inwestycji 

przygotowuje się od kilku lat. 
Przed dwoma laty wykupiony 
został od PKP teren przy dwor-
cu wraz z byłym budynkiem 
dworcowym. Został również 
złożony do Urzędu Marszał-
kowskiego w Katowicach 
wniosek o dofinansowanie in-
westycji z funduszy unijnych 
(rozstrzygnięcie konkursu na 
ten cel zostało po raz kolejny 
przesunięte na późniejszy ter-
min – od tego rozstrzygnięcia 
uzależnione będzie rozpoczę-
cie prac). Trwają negocjacje z 
jedną ze spółek kolejowych, do 
której należy teren przy dwor-
cu od strony ul. Hallera, gdzie 

ma powstać druga (mniejsza) 
część parkingu. – Dawne PKP 
podzieliło się na kilka spółek. 
Jedna zarządza torami, inna 
dostarcza energię elektryczną, 
jeszcze inna zajmuje się nieru-
chomościami, a kolejna prze-
wozami pasażerskimi – stąd 
trudno się porozumieć w spra-
wie parkingu przy ul. Hallera 
– wyjaśnia burmistrz. – Nie 
wszyscy rozumieją (szczegól-
nie zarządzający terenami), że 
ułatwienie dostępu pasażerów 
do pociągu, będzie miało ko-
rzystny wpływ na biznes kole-
jowy – zauważa J. Chwiędacz. 
Po stronie kolei jest też zapew-
nienie bezpiecznego dostępu 
do peronu osobom niepełno-
sprawnym. W najbliższych la-
tach przeznaczy się duże unijne 
pieniądze na infrastrukturę ko-
lejową, więc spółki powstałe na 
bazie PKP nie powinny mieć z 
ich zdobyciem większego prob-
lemu. 

Kolej też inwestuje
Przygotowania do tego, by 

na trasie z Imielina do Kato-
wic kursowały szybkie pociągi 
również toczą się na kolei. Jak 
już informowaliśmy – w ubie-

Widok na centrum przesiadkowe od strony ul. Dunikowskiego - pawilon handlowy, poczekalnię oraz wiatę na rowery.
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PORADY PRAWNE

DYŻURY RADNYCH

Powstanie...

5 czerwca (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz. 
1600-1700 dyżurują radni: Bernadeta Ficek, Józef Pacwa, Jerzy 
Gołaszczyk. (um)

Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza (2)3 kwietnia na ul. Wyzwolenia policjanci zatrzymali 61-letniego 
mieszkańca Wisły Wielkiej, który skradł 2,1 tony rury z wodociągu.

16 kwietnia na ul. Maratońskiej skradziono żagiel wraz z osprzę-
tem do deski windsurfingowej.

20 kwietnia na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali mieszkańca 
Chełmka, który posiadał przy sobie środki odurzające.

20 kwietnia na  ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali 36-letniego 
kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości, który ponadto usiłował 
wręczyć policjantowi korzyść majątkową. Wynik badania – 0,94 mg/l.

27 kwietnia na ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali 41-letniego 
mieszkańca Sidziny, który kierował samochodem w stanie nietrzeź-
wości – wynik badania 1,33 mg/l.

27 kwietnia na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn w wieku 33 i 22 lata, którzy w sklepie spożywczo-monopolo-
wym pobili 26-letniego mieszkańca powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go, powodując u niego ogólne obrażenia ciała.

27 kwietnia na ul. Wandy skradziono dwa parasole ogrodowe z 
napisami „Specjal”.

28 kwietnia na ul. Ściegiennego przy pomocy oszustwa „na 
wnuczka” wyłudzono 30 tys. zł.

28 kwietnia na ul. Kusocińskiego policjanci zatrzymali 28-letnie-
go obywatela Ukrainy, który kierował samochodem w stanie nie-
trzeźwości – wynik badania 1,31 mg/l.

29 kwietnia na ul. Maratońskiej policjanci zatrzymali 23-latka z 
Mysłowic, który posiadał 0,39 g haszyszu i 1,12 g marihuany.

4 maja na ul. Nowozachęty policjanci zatrzymali 58-latka, który kie-
rował samochodem w stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,37 mg/l. 

7 maja na ul. Malczewskiego policjanci zatrzymali 58-letniego męż-
czyznę, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości - wynik bada-
nia 0,62 mg/l. Ponadto nie zastosował się do sądowego zakazu. (kpp)

W nocy z 21 na 22 kwietnia 
rodzina z Imielina stra-

ciła w pożarze dorobek życia. 
W wyniku pożaru uszkodzeniu 
uległo wnętrze domu na piętrze, 
popękały okna, wypalona jest 
podłoga i ściany. Renowacji 
wymaga również elewacja ze-
wnętrzna domu. Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej apelu-
je do wszystkich o pomoc dla 
rodziny, która w tym trudnym 
momencie potrzebuje wsparcia 
finansowego.

Pomóżcie odbudować nasz 
dom – taki apel wystosował 
Patryk, który na stronie zrzut-
ka.pl napisał: Ogień był tak 
potężny, że jedyne co udało mi 
się zrobić, to uciec z pokoju i 
obudzić resztę domowników. 
Jak już wszyscy byli bezpiecz-
ni próbowaliśmy z pomocą 
sąsiadów opanować sytuację 
- niestety nieskutecznie. Straż 

pożarna ugasiła pożar po go-
dzinnej walce z ogniem. 

Straciłem wszystkie rzeczy 
osobiste - zostały mi jedynie 
ubrania, które miałem na 
sobie. Wszystkie dokumenty, 
pieniądze, pamiątki, elektro-
nika i ubrania spłonęły do-
szczętnie. 

Nie jesteśmy w stanie funk-
cjonować, dlatego korzystamy 
z uprzejmości rodziny, znajo-
mych czy sąsiadów. Oprócz 
mnie na spalonym piętrze 
mieszkały dwie młodsze sio-
stry. Bożena w tym roku ma 18 
urodziny. Nie mamy gdzie zor-
ganizować przyjęcia.

Dziękuję Bogu za to, że żyję, 
a gdy uda się nam stanąć na 
nogi, będę najszczęśliwszym 
człowiekiem na świecie. 

Każdy pomaga jak może, i 
dlatego zwracam się do inter-
netu o pomoc.

Bylibyśmy wdzięczni za każ-
dy grosz przeznaczony na ten 
cel. Wszystkim, którzy chcieli-
by pomóc, z góry dziękuję. 

Na stronie zrzutka.pl znaj-
dziemy również nr konta, na 
które można wpłacić pieniądze 
dla pogorzelców. (zz)

Apel o pomoc dla pogorzelców

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych 

na spotkanie, które odbędzie się 
25 maja o godz. 19:00 (czwartek) 

w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie 
Tematy spotkania:

 1.NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    - wykład Radcy Prawnego Jędrzeja Klatki
 2.JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ ODSZKODOWAŃ
    Z TYT. SZKÓD GÓRNICZYCH-warsztaty prowadzi
    Radca Prawny Alicja Bobiec
 3. DYSKUSJA, WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

W poprzednim miesiącu 
była mowa o zaufaniu i 

jego nadużywaniu. Jako przy-
kład przywołane zostały zaku-
py, podczas których ufamy, że 
cena, jaką opatrzono towar na 
półce, będzie taka sama przy 
kasie. Okazuje się, że nieko-
niecznie musi tak być. 

Czasami zdarza się tak, że 
mamy do czynienia ze służba-
mi mundurowymi. Pomijając te 
wszystkie sytuacje, kiedy jeste-
śmy z tego faktu uszczęśliwieni, 
czasami dowiadujemy się od 
przedstawiciela tych służb, że 
nasze zachowanie ma cechy wy-
kroczenia. Mimo że bezsprzecz-
nie do służb mundurowych nale-
ży mieć zaufanie, to jednak cza-
sami warto się zastanowić, czy 
przyjąć proponowany mandat. 
Jeśli faktycznie jesteśmy pew-
ni, że wina po naszej stronie jest 
oczywista, to przyjęcie mandatu 
zaoszczędzi nam sporo czasu i 
wizyty w sądzie. Musimy jed-
nak wiedzieć, że przyjęcie man-
datu jest równoznaczne nie tylko 
z przyznaniem się do winy, ale 
i zaakceptowaniem wysokości 
kary. Dlatego, jeśli uważamy 
się za niewinnych, to należy 
grzecznie aczkolwiek stanowczo 
poinformować o tym funkcjona-
riusza, który zamierza wypisać 
nam mandat. Dodatkowo można 
go prosić o dokonanie dodat-
kowych czynności mogących 

potwierdzić naszą niewinność. 
Przyznanie się do winy „dla 
świętego spokoju” jest jednym 
z poważniejszych błędów, jakie 
możemy popełnić. W przypad-
ku odmowy przyjęcia mandatu 
za wykroczenie, sąd nie będzie 
nas wzywał, lecz wyda wyrok 
w postępowaniu nakazowym, 
który wyśle nam do domu listem 
poleconym. 

Możemy wtedy na chłodno 
przekalkulować, czy posiada-
my argumenty na naszą obro-
nę, które możemy przedstawić 
w sprzeciwie od tego wyroku. 
Przykładowo: przyjmując man-
dat w razie kolizji drogowej nie 
tylko przyznajemy się do winy 
i akceptujemy karę finansową, 
lecz także możemy pozbawić 
się przez to roszczeń o odszko-
dowanie od pozostałych uczest-
ników kolizji. 

Każdy bankowiec, oferując 
produkty bankowe, stara się na-
mówić klienta na ubezpieczenie 
kredytu lub pożyczki. Możemy 
usłyszeć, że takie rozwiązanie jest 
w porządku bo w razie choroby, 
czy utraty pracy, polisa zapewni 
nam spłatę kredytu lub pożyczki. 
Tymczasem prawda jest zupełnie 
inna. Może zdarzyć się tak, że 
ktoś poważnie zachoruje i z tego 
powodu straci pracę, a przy tym 
dotychczasowe dochody. 

Pierwszą myślą w takim wy-
padku jest sięgnięcie po ubez-

pieczenie. I tu może czekać nas 
zaskoczenie. Ogólne warunki 
ubezpieczenia bardzo dokładnie 
określają, czym jest „poważne 
zachorowanie”. Towarzystwa 
ubezpieczeniowe często dość 
lakonicznie określają, że „po-
ważnym zachorowaniem” jest: 
zawał serca, udar mózgu, no-
wotwór złośliwy, niewydolność 
nerek, transplantacja nerek. 

Więc, jeśli przydarzy nam 
się inne nieszczęście, na pomoc 
nie mamy co liczyć, gdyż polisa 
ubezpieczeniowa, za którą płaci-
my co miesiąc jest tak skonstru-
owana, że w naszym przypadku 
w ogóle się nie przyda. Dlatego 
powinniśmy dokładnie przyj-
rzeć się warunkom, jakie są 
opisane w umowie. Jeśli tego nie 
zrobimy, to towarzystwo ubez-
pieczeniowe odmawiając nam 
spłaty kredytu lub pożyczki, 
może zachować się jak szatniarz 
w „Misiu”, który do zdezorien-
towanego Tyma powiedział 
„Nie mamy pańskiego płaszcza 
i co pan nam teraz zrobi”. 

Wydawać by się mogło, że ta-
kie sytuacje nie powinny się zda-
rzać. A jednak – zdarzają się i to 
bardzo często, tyle że nie tylko 
w szatniach. Dlatego wierzmy 
innym ludziom, ale kontrolujmy, 
czy ktoś potem z tego naszego 
zaufania nie skorzysta. 

Dariusz Orzeł, 
radca prawny

głym roku rozpoczęto remon-
ty torowisk, które umożliwią 
podróżowanie z prędkościami 
przekraczającymi 100 km/h.  

Budowa centrum przesiad-
kowego będzie kolejną miejską 
inwestycją. Trwa budowa kolej-
nego etapu kanalizacji, rozbu-
dowuje się szkoła podstawowa 
o salę gimnastyczną przy ul. 
Miarki, a przed kilkoma tygo-
dniami rozpoczęła się budowa 
nowej strażnicy OSP. (zz) 

Dokończenie ze str. 1.

1 kwietnia na ul. Satelicka strażacy gasili pożar suchej trawy.
1 kwietnia na ul. Hallera strażacy usuwali z jezdni ślady po 

wypadku motocyklowym.
3 kwietnia na ul. Satelickiej przy autostradzie A4 strażacy ga-

sili pożar suchej trawy. 
 20 kwietnia na ul. Bp. Adamskiego strażacy gasili pożar sadzy 

w kominie.
21 kwietnia na ul. Kordeckiego strażacy gasili pożar domu jed-

norodzinnego.
22 kwietnia na ul. Wandy strażacy usuwali plamę substancji 

ropopochodnej.
28 kwietnia strażacy zostali wezwani do kolizji drogowej na ul. 

Kusocińskiego. (osp)
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Ponad 97 proc. mieszkańców 
Imielina segreguje śmieci, a 

miasto z nadwyżką spełnia eu-
ropejskie normy w zakresie re-
cyklingu, czyli zbiórki odpadów 
przeznaczonych do przetwarza-
nia - wynika z ostatniej „analizy 
stanu gospodarki odpadami ko-
munalnymi”. Obowiązek spo-
rządzania takiego raportu przez 
burmistrza i przedłożenia radzie 
miasta oraz mieszkańcom nakła-
da ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku. 

Od połowy 2013 r. obowią-
zuje nowy system zagospodaro-
wania odpadów, który uczynił 
gminy odpowiedzialnymi za to, 
jak się je zbiera i utylizuje. Gmi-
na również rozpisuje przetarg 
na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów, ponosi koszty funk-
cjonowania systemu i obciąża 
opłatami mieszkańców. System 
powinien się bilansować, czy-
li wpłaty mieszkańców mają 
być takie jak koszty – w wielu 
gminach, podobnie jak w Imie-
linie, tak nie jest. W roku 2016 
koszty wyniosły niespełna 1,6 
mln zł, a mieszkańcy zapłacili 
za wywóz odpadów 1,4 mln zł. 

Powinni wpłacić ponad 100 tys. 
zł więcej (tyle wynoszą zaległo-
ści). Oprócz opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
(1,2 mln zł), gmina musiała za-
płacić dodatkowo 210 tys. zł za 
odbiór popiołu od mieszkań-
ców oraz niemal 150 tys. zł za 
modernizację PSZOK-u czyli 
Punktu Selektywnej Zbiorki 
Odpadów Komunalnych przy 
ul. Nowozachęty. Mimo wyż-
szych kosztów – częściowo 
jednorazowych (PSZOK), czy-
tamy w raporcie, że „ta sytua-
cja nie wpływa na stabilność 
finansową sytemu (zbiórki 
odpadów – dop. red.).” Prob-
lemem są zaległości, które na 
bieżąco egzekwuje komornik.

System zbierania odpadów 
można w Imielinie nazwać po-
wszechnym, gdyż objętych jest 
nim niemal 8 tys. mieszkańców, 
z czego 97,4 proc. zadeklarowa-
ło segregowanie odpadów. Co 
prawda zameldowanych w mie-
ście jest ponad 8,6 tys. osób, ale 
część mieszka lub studiuje poza 
Imielinem. 

W ubiegłym roku zebrano w 
mieście 3,8 tys. ton odpadów, 

z czego 1,8 tys. ton to odpady 
zmieszane, 840 ton popiół, a 
1,1 tys. ton segregowane. Naj-
więcej wśród odpadów segre-
gowanych zbiera się zielonych 
(258 ton), plastików (223 tony) i 
wielkogabarytowych (210 ton). 
Sporo jest też szkła (192 tony), 
gruzu (114 ton) i papieru (92 
tony). Zbiórce podlegają rów-
nież urządzenia elektryczne, 
farby, zużyty olej, opony, czy 
leki. Poza plastikiem, szkłem i 
papierem można te odpady od-
dawać w PSZOK-u. Z tej moż-
liwości mieszkańcy chętnie 
korzystają, o czym świadczy 
fakt, że do punktu przy ul. No-
wozachęty przywieziono ich 
ponad 590 ton.   

Dzięki temu, że mieszkań-
cy Imielina segregują odpady 
w domu poprzez gromadze-
nie ich w odpowiednich wor-
kach, a także wywożenie do 
PSZOK-u, miasto z nawiązką 
wywiązuje się z wyznaczo-
nego w 2012 r. przez ministra 
środowiska poziomu zbiórki 
surowców wtórnych. W każ-

dym roku ten poziom, którego 
nie można przekroczyć jest 
wyższy – w 2012 r. wynosił 10 
proc., w bieżącym 18 proc., a 
w 2020 ma być 50 proc. Imie-
lin osiąga już obecnie wynik 
lepszy niż w roku 2020, bo w 
roku 2016 poziom recyklingu 
wyniósł 52,3 proc.! 

Również gdy chodzi o od-
pady budowlane i rozbiórkowe 
oraz ulegające biodegradacji 
miasto osiąga normy wyższe 
niż wyznaczone na rok 2020!

W omawianym raporcie 
wskazuje się na potrzebę za-
kupu do PSZOK-u rozdrab-
niacza do gałęzi. Dzięki niemu 
zmniejszy się objętość groma-
dzonych odpadów zielonych. 

W połowie roku kończy się 
czteroletnia umowa, wedle któ-
rej wywozem i zagospodaro-
waniem odpadów zajmowało 
się konsorcjum firm Master z 
Tychów i ZOMM z Mysłowic. 
Trwa postępowanie przetargo-
we, w którym zostanie wybrany 
wykonawca tej usługi w od 1 lip-
ca br. do końca roku 2019.  (zz)

Podczas sesji Rady Miasta 
Imielin, która odbyła się 26 
kwietnia, radni przyjęli sprawo-
zdania za rok 2016 z działalności 
MOPS-u, z realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Imielin oraz 
z realizacji Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Zapoznali się również z oceną 
zasobów pomocy społecznej w 
oparciu o analizę lokalnej sytua-
cji społecznej i demograficznej, 
a także z planowaną działalnoś-
cią Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej na 2017 rok. 

Kolejnym dokumentem przy-
jętym na sesji była „Analiza 
stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi za 2016 rok”. Po-
nadto przegłosowane zostały 
dwie uchwały wnoszone przez 
burmistrza: w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXV/159/2016 Rady 
Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 
2016 roku w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2017-2021 oraz w sprawie zmian 
budżetu miasta. 

Pełne teksty uchwał znajdują 
się na stronie bip.imielin.pl w za-
kładce „prawo lokalne”. (zz)

Miejska Spółka Komunalna 
w Imielinie w celu poprawiania 
i doskonalenia jakości świad-
czonych przez siebie usług pro-
si o wypełnienie ankiety, która 
jest dostępna na stronie intrene-
towej spółki www.msk-imielin.
pl. Dostarczają ją mieszkańcom 
odczytywaczki wodomierzy. 
Zawiera 10 krótkich pytań, na 
które odpowiada się stawiając 
krzyżyk w odpowiedniej rub-
ryce. Można również wyrazić 
swoją opinię w formie opisowej. 

Po wypełnieniu należy ankietę 
zwrócić w siedzibie spółki (ul. 
Imielińska 87), przekazać od-
czytywaczce lub wysłać na adres 
mailowy: msk@msk-imielin.pl w 
terminie do 30 maja br. (msk)

Od 4 do 5 proc. mieszkań-
ców Imielina korzystało 

w ostatnich latach z pomocy 
społecznej. W 2016 r. znacz-
nie spadła liczba bezrobotnych 
mieszkańców zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Tychach. Od 2013 do 2016 
r. liczba bezrobotnych spadła z 
227 do 127 osób.

Biorąc pod uwagę zestawie-
nie przyczyn ubiegania się o 
pomoc w 2016 r. spadła liczba 
rodzin, które korzystały z po-
mocy z powodu m.in. ubóstwa, 
bezrobocia, przemocy w rodzi-
nie, potrzeby ochrony macie-
rzyństwa oraz po zwolnieniu z 
zakładu karnego.

W porównaniu z rokiem 2015 
w roku 2016 utrzymuje się na 
podobnym lub takim samym 
poziomie liczba rodzin i osób, 
które korzystały z pomocy z 
powodu bezdomności, niepeł-
nosprawności, wielodzietno-
ści, rodziny niepełnej oraz z 
powodu zdarzenia losowego i 
sytuacji kryzysowej.

W 2016 r. zwiększyła się 
liczba rodzin korzystających z 
pomocy z powodu bezradności, 

rodziny niepełnej oraz alkoholi-
zmu, nieznacznie wzrosła licz-
ba rodzin (ale z mniejszą liczbą 
osób) korzystających z pomocy 
z powodu długotrwałej lub cięż-
kiej choroby.

W tym okresie wzrosła licz-
ba udzielonej pomocy w for-
mie usług opiekuńczych oraz 
liczba specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi udzie-
lanych przez MOPS od 2015 r.

Nieznacznie spadla liczba 
specjalnych zasiłków celowych 
oraz zasiłków celowych w na-
turze w formie opału.

W 2016 r. spadła liczba pomo-
cy udzielanej w formie posiłków 
dla dzieci w szkołach i przed-
szkolu z Programu „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania”, 
ale wzrosła liczba udzielonej 
pomocy w formie posiłków dla 
tych dzieci udzielanej na pod-
stawie Uchwały Rady Miasta 
Imielin nr XXXVIII/252/2014 
z 5 lutego 2014 r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydat-
ków na świadczenia z pomocy 
społecznej w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnoś-
ciowych.

Na terenie Imielina działa 
placówka wsparcia dziennego 
jest to świetlica socjoterapeu-
tyczna. Liczba dzieci objętych 
wsparciem tej placówki w 2015 
r. i 2016 r. utrzymywała się na 
podobnym poziomie.

W 2016 r. bezpośrednim wspar-
ciem poradni psychologiczno-
pedagogicznej było objętych 118 
uczniów, przeprowadzono 531 
badań psychologicznych, nato-
miast zajęciami terapeutycznymi 
objętych było 50 uczniów. 

W mieście prowadzono pro-
gramy i kampanie profilak-

Odbędą się od 3 do 14 lipca w 
budynku Gimnazjum przy 

ul. Sapety 8. Uczestnikami waka-
cji mogą być dzieci w wieku 6 do 
15 lat, które w danym roku kalen-
darzowym mają nie mniej niż 6 lat 
i nie więcej niż 15 lat.

Warunkiem uczestnictwa  
dziecka w półkoloniach  będzie 
wypisana przez rodzica lub 
opiekuna „KARTA INFORMA-
CYJNA DZIECKA” - do pobra-
nia ze strony internetowej Urzę-
du Miasta Imielin www.imielin.
pl. zakładka  „Ważne”, Gimna-
zjum, Szkoły Podstawowej  lub 
bezpośrednio w Referacie Edu-
kacji, Zdrowia, Kultury i Sportu  
(pokój 36) od 1 czerwca 2017 
roku. Na stronie będzie również 

dostępny REGULAMIN WA-
KACJI. Termin składania kart 
do dnia 24 czerwca 2017 roku 
bezpośrednio  w Referacie Edu-
kacji, Kultury i Sportu (pokój 36 
) Urzędu Miasta Imielin. 

Po tym terminie KARTY 
INFORMACYJNE  nie zostaną 
przyjęte ze względów organiza-
cyjnych.

Zapraszamy młodzież, która 
ukończyła „Kurs na wychowaw-
cę wypoczynku” do złożenia 
podania o zatrudnienie w cha-
rakterze wychowawcy – opieku-
na  na umowę-zlecenie. Podania 
należy złożyć w Referacie Edu-
kacji, Kultury i Sportu (pokój 36 
) Urzędu Miasta Imielin do dnia 
9 czerwca 2017 roku. (um)

Odpady dobrze segregowane
Z SESJI RADY MIASTA

Miasto już teraz spełnia normy w zakresie recyklingu, 
które będą obowiązywać po 2020 r.

Pomoc społeczna w Imielinie
tyczne dla mieszkańców. Były 
to m. in.: „Rodzina i tradycja”, 
„Pokolenie blisko siebie”, „Po-
staw na rodzinę”, „Dopalacze 
– dziękuje, nie kolekcjonuję”, 
„Poznajmy się lepiej”, „Farskie 
Ogrody”, „Moja pasja, moja 
tarcza”, „O rok starsi”, „Zasada 
100 punktów”.  (mops) 

Wakacje w mieście ’2017 Ankieta MSK
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Najlepsi z Imielina 

Wielki sukces w prestiżo-
wym konkursie matema-

tycznym odniósł Michał Kubica 
(na zdjęciu obok), uczeń szóstej 
klasy szkoły podstawowej w 
Imielinie.

Po kilku miesiącach wytężonej 
pracy możemy cieszyć się tytuła-
mi: laureata - Michała Kubicy i 
finalisty - Kamila Misia, uzyska-
nymi w prestiżowym Wojewódz-
kim Konkursie Przedmiotowym 
z Matematyki. - Jesteśmy bardzo 
dumni z wyników uzyskanych 
przez naszych szóstoklasistów w 
finale konkursu organizowane-
go przez Kuratorium Oświaty w 
Katowicach - cieszy się Dagmara 
Kupczyk, dyrektor szkoły. 

Tytuł laureata uzyskali ci ucz-
niowie, którzy rozwiązali test na 
co najmniej 90% punktów. - W 
okręgu katowickim udało się to 
tylko 16 uczniom. Wynik uzy-
skany przez Michała klasyfikuje 
go na drugim miejscu wojewódz-
twie! - podkreśla Zofia Cichy, 
nauczycielka matematyki. 

Szóstoklasista, który na co 

dzień bardziej pasjonuje się 
grami komputerowymi czy ur-
banistyką niż matematyką, de-
klaruje, że w konkursie wziął 
udział, aby… sprostać wysokim 
wymaganiom swojej nauczy-
cielki. - Dużą radość sprawia mi 
samo sprawdzanie swojej wie-
dzy i umiejętności - wyjaśnia 
chłopak. - Angażuję się również 
dlatego, bo chcę, aby rodzice 

3 maja w imielińskim koś-
ciele pw. Matki Boskiej Szka-
plerznej odprawiona została 
uroczysta msza św. z udziałem 
strażaków w intencji obecnych 
i zmarłych druhów OSP, ich 

Na matematyków można liczyć

byli ze mnie dumni – dodaje. 
- Serdecznie gratulujemy Mi-

chałowi i Kamilowi oraz ich ro-
dzicom – mówi Dagmara Kup-
czyk. - Bardzo się cieszę, że nasza 
szkoła od wielu lat ma laureatów i 
finalistów w wojewódzkich kon-
kursach z matematyki i języka 
polskiego, będących jedynymi 
olimpiadami przedmiotowymi w 
szkole podstawowej. (sp)

3 kwietnia odbyła się uroczy-
sta gala wręczenia zaświadczeń 
laureatom Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych.

Wśród nagrodzonych byli 
gimnazjaliści z Imielina: We-
ronika Mazurkiewicz z klasy 
III a, która została laureatką 

z języka polskiego oraz Mar-
cel Ścierski z tej samej klasy, 
który został laureatem z mate-
matyki. 

Więcej o gimnazjalnych fi-
nalistach konkursów przedmio-
towych pisaliśmy w lutowym 
wydaniu „Kuriera”. (zz)

Laureaci z gimnazjum 

rodzin i bliskich. - Chcemy 
im podziękować za całoroczną 
służbę na rzecz mieszkańców 
– mówił kapłan celebrans – za 
to że czuwają nad naszym bez-
pieczeństwem. Niech opieka 

św. Floriana, patrona straża-
ków, rozciąga się na nich sa-
mych i na ich rodziny. Po mszy 
strażacy spotkali się w remizie 
przy stole na wspólnym święto-
waniu. (da)

W intencji strażaków 

30 kwietnia w „Sokolni” ot-
warta została wystawa Marii 
Blotko-Kiszki z Chełmu Śl. Jest 
to jej trzecia wystawa w tym ro-
ku, a po raz drugi pokazuje swoje 
prace w Imielinie. Wystawę moż-
na oglądać w maju w godzinach 
otwarcia „Sokolni”.

Artystka prezentuje obrazy 
i tkaniny, które całe lata do-
minowały w jej twórczości. 
- Pani Maria Blotko-Kiszka 
to wielka artystyczna osobo-
wość - i to z bliska, zza miedzy 
– zaprezentowała ją Urszula 
Figiel-Szczepka, komisarz eks-
pozycji. - Jej twórczość to arcy-

mistrzowstwo i perfekcjonizm 
warsztatu pracy - dodała.

Artystka była wielokrotnie na-
gradzana, wyróżniana i docenia-
na w Polsce i za granicą. Mimo 
swoich 83 lat dalej maluje. Nie 
tworzy już nowych tkanin, bo 
to wymaga dużego wysiłku, a 
te które prezentuje na wystawie 
pochodzą z lat wcześniejszych, 
nowsze są obrazy.

W ciągu ponad 60 lat pracy 
twórczej artystka miała kilka-
dziesiąt wystaw indywidual-
nych i zbiorowych. Trzykrotnie 
była stypendystką Ministra 
Kultury i Sztuki, otrzymywała 

liczne nagrody za swoje prze-
piękne tkaniny.

Na otwarcie wystawy przyby-
ła rodzina artystki, przyjaciele z 
Chełmu Śl. i z okolic, a uświetni-
ła go muzycznie Marta Loska z 
Kosztów, która jest uczestniczką 
sekcji wokalnej w „Sokolni”. (da)

Artystka zza miedzy
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W ostatnią sobotę maja sym-
patycy turystyki górskiej 

wraz z rodzinami wyruszą ze 
Złatnej w gminie Milówka przez 
przełęcz Siodełko wschodnimi 
stokami Baraniej Góry, by dotrzeć 
do Węgierskiej Górki do ORW 
„JAZ”, gdzie została wyznaczo-
na meta rajdu. Będzie to już 35. 
Górniczy Rajd Górski zorganizo-
wany w roku 60-lecia miejscowe-
go PTTK koła nr 5 „Ziemowit” w 
Lędzinach.

Pierwszy rajd
- W 1983 zebrała się grupa za-

paleńców, która postawiła sobie 
za cel zorganizowanie pierwszego 
górniczego rajdu kopalni Ziemo-
wit – wspomina dziś Józef Dziu-
bany z Imielina (na zdjęciu obok), 
który był jednym z organizatorów 
tego rajdu. Wtedy podobne raj-
dy miały też inne zakłady pracy, 
więc pomyśleliśmy, dlaczego my 
nie moglibyśmy takiego zrobić. 

Pojechali niedaleko - nieopodal 
Bielska-Białej znajdowała się Ko-
zia Góra, a w pobliżu schronisko 
Stefanka. - Pogoda i frekwencja 
dopisały i bakcyl został połknięty 
– zauważa nasz rozmówca. Od te-
go czasu co roku rajd odbywa się 
w innym miejscu – przez 34 lata 
nie powtórzyła się ani trasa, ani 
meta rajdu. 

Życiowa pasja
Pan Józef pracę w kopalni 

„Ziemowit” rozpoczął 10 lat 
wcześniej. Krótko potem wstąpił 
do PTTK koła nr 5 przy KWK 
„Ziemowit” w Lędzinach. Gdy 
zgłaszał się na jedną z wycieczek 
rajdowych, jego uwagę przyciąg-
nęła dziewczyna, która robiła 
zapisy. Wkrótce Elżbieta została 
jego żoną. Odtąd wspólnie jeź-
dzili w góry, przez następne lata 
zabierali ze sobą dzieci, a dziś 
wędrują już z wnukami, bo „tu-
rystyka łączy pokolenia”. Trud-

no zatem zaprzeczyć, że górskie 
wyprawy stały się dla pana Jó-
zefa życiową pasją, którą rozwija 
dalej, będąc już na emeryturze. 
Działalność społeczna w kole, w 
którym przez dwie kadencje peł-
nił funkcję prezesa, jest tym, co 
daje z siebie innym.   

- Każdorazowo scenariusz 
rajdu jest taki: rano autobusy 
zawożą uczestników na miejsce 
startu w górach, skąd po około 
3-godzinnej wędrówce po gór-
skich szlakach docierają do mety 
– zwykle w jakimś schronisku 
lub domu wczasowym. Tam po 
ciepłym posiłku odbywają się 
konkurencje sportowo-rekrea-
cyjne oraz konkursy z nagrodami 
dla dzieci, młodzieży i całych ro-
dzin, wyróżnieni zostają  również 
najstarszy i najmłodszy uczestnik 
rajdu. Pod wieczór wracają do do-
mu. Bywało, że w rajdach uczest-
niczyło nawet ok. 1700 osób (lata 
90. XX w.), w ostatnim czasie 
bierze udział w nich udział oko-
ło pięciuset osób. Coroczne rajdy 
są najbardziej masową imprezą 
koła. 

Od wspinaczki do biesiady
Spotkań, wędrówek, jak rów-

nież wycieczek ziemowickie 
koło PTTK nr 5 organizuje co 
roku około dwudziestu. Są to 
wysokogórskie wspinaczki, 
zabawy, biesiady oraz wyjazdy 
do różnych ciekawych miejsc. 
Odbywają się cały rok – od 
stycznia do grudnia, co dwa, 
trzy tygodnie jest jakaś atrak-
cyjna propozycja. W karnawale 
na rozpoczęcie sezonu tury-
stycznego kulig z zabawą, w 
Niedziele Palmowe wyjazd na 
konkursy palm wielkanocnych, 
w kwietniu doliny tatrzańskie 
z podziwianiem kwitnących 
krokusów, w maju górniczy 
rajd górski, w czerwcu Noc 
Świętojańska z puszczaniem 
wianków, w czasie wakacji Ta-
try dla ambitnych, we wrześniu 
wycieczka krajoznawcza - nie-
koniecznie w góry, październik 
to zakończenie sezonu tury-
stycznego połączone ze zdo-
bywaniem Korony Gór Polski, 
a w listopadzie Jarmark Świą-
teczny. 

Turystyka łączy pokolenia
Z reguły w organizowanych 

przez koło wyjazdach biorą rów-
nież udział mieszkańcy Imielina 
i innych gmin - stąd stają się one 
nie tylko imprezami zakładowy-
mi, ale otwartymi dla wszystkich 
– bo przecież „turystka łączy po-
kolenia”. Jak udaje się przygoto-
wać tak ciekawe propozycje spę-
dzania wolnego czasu. – Dzięki 
zgranemu zespołowi można dużo 
zrobić – odpowiada J. Dziubany. 
Duża w tym zasługa byłych i 
obecnych władz koła. 

Wschód słońca i inne widoki
Ulubione miejsca w górach? 

- Wschód słońca na Rysach. Jest 
to wyjazd w niedużej grupie, bo 
to wyprawa wymagająca obycia 
z górami, w październiku (który 
jest najstabilniejszym miesiącem, 
jeśli chodzi o pogodę w Tatrach) 
– opowiada. – Ostatnio pod na-
mi rozciągało się   morze mgieł i 
widoczne były tylko same wierz-
chołki szczytów. Te niezwykłe 
doznania widokowe czynią czło-
wieka większym, niż jest na co 
dzień. Do ulubionych zalicza też 
połoniny bieszczadzkie z Tarnicą 
i Haliczem, z których rozciąga się 
niepowtarzalny widok, zimowe 
wejście na Śnieżkę w Sudetach, 
szlaki, którymi podążał kie-
dyś Karol Wojtyła w Beskidach 
– zresztą w każdym paśmie gór-
skim są piękne i ciekawe miejsca. 

- Niektórzy nie widzą sensu 
wchodzenia i schodzenia tą samą 
trasą – ale przecież idąc do góry i 
schodząc na dół co innego się wi-
dzi – zauważa nasz rozmówca. 

Wystawa w bibliotece
Te wszystkie szlaki i zapewne 

liczne wspomnienia przywołuje 
wystawa, którą można oglądać do 
21 maja w imielińskiej bibliotece 
miejskiej. Zgromadzono na niej 
zdjęcia z wycieczek, znaczki raj-
dowe i proporczyki, okolicznoś-

Od 30 marca do 12 kwietnia 
w szkole podstawowej w Imie-
linie trwała akcja „Dla życia!”. 
Jej organizatorami były: Szkol-
ne Koło Caritas, świetlica oraz 
szkolny wolontariat. - Przed 
świętami wielkanocnymi chcie-
liśmy zwrócić uwagę wszystkich 
na bogactwo życia, które trwa w 
hospicjach - mówi Monika Ow-
sianka, współorganizatorka akcji. 
– Zorganizowaliśmy kiermasz 

ciowe pieczątki, kroniki, puchary, 
przewodniki turystyczne, książki, 
a nawet fragmenty skał czy stroje 
turystyczne. Jest to skrótowy 
przegląd 60-lecia PTTK koła nr 5 
„Ziemowit” w Lędzinach. Dużo 
innych informacji, wspomnień 
i zdjęć odnajdziemy w jubileu-
szowym wydawnictwie, które 
również ukazało się z okazji tego 
jubileuszu. 

Na zakończenie mój rozmów-
ca pragnie podziękować dyrekcji 
kopalni za dotychczasową życzli-
wość i przychylność w propago-
waniu turystyki i krajoznawstwa 
oraz burmistrzowi Imielina za 
pomoc i zrozumienie przy orga-
nizacji Górniczych Rajdów Gór-
skich. (zz)

świąteczny, oferując chętnym 
własnoręcznie wykonane (przez 
uczniów, nauczycieli, ale także 
rodziców) kartki wielkanocne, 
jajka zdobione różnymi techni-
kami (m. in. decupage), wiosenne 
kwiaty, zające, czy inne, cieszące 
oko ozdoby - dodaje Katarzyna 
Cyroń. Pozyskane środki prze-
znaczone zostały na pomoc pod-
opiecznym 2 hospicjum: Cordis i 
Jana Pawła II w Katowicach. (sp)

Akcja „Dla życia”
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Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Zaświadczenie z rosyjskiego archiwum o nadaniu orderu Michaiłowi Łobyncewowi. Na środku odnale-
zione w imielińskim lesie odznaczenie. 

Mija kolejna rocznica za-
kończenia II wojny świa-

towej. Mimo że od tamtego 
czasu upłynęły już 72 lata, na-
dal natrafiamy na jej ślady. Ja-
kiś czas temu pewien grzybiarz 
spacerując po lesie na imieliń-
skiej Gaci zauważył coś błysz-
czącego w zaroślach. W miejscu 
gdzie buchtowały dziki, deszcz 
wypłukał przedmiot przypomi-
nający gwiazdę szeryfa. Znalaz-
ca zwrócił się do nas, aby ziden-
tyfikować ów przedmiot. 

Za męstwo i odwagę 
Okazało się, że jest to Order 

Czerwonej Gwiazdy jaki nada-
wano w czasie II wojny świa-
towej w Armii Sowieckiej za 
wybitne męstwo i odwagę na 
polu walki. Order jest wykona-
ny ze srebra i pokryty czerwo-
ną emalią. W środku znajduje 
się wizerunek żołnierza z ka-
rabinem, a w otoczce widniał 
napis w języku rosyjskim „Pro-
letariusze wszystkich narodów 
łączcie się”’ w dole natomiast 
napis CCCP czyli Związek So-
cjalistycznych Sowieckich Re-
publik. W czasie wojny nadano 
ich 2 miliony 860 tysięcy. 

Nas zainteresował numer se-
ryjny umieszczony z tyłu orderu. 
Postanowiliśmy iść tym tropem, 
mając nadzieję, że gigantyczna 
machina biurokratyczna, która 
działała w ówczesnym Związku 
Sowieckim pozostawiła jakiś 
ślad, który wskazałby właści-
ciela orderu. Jak się okazało, 
nasze przeczucia był trafione. 
Takie dokumenty znajdują się 
w Centralnym Archiwum Mi-
nisterstwa Obrony Federacji 
Rosyjskiej. Problem polegała na 

tym, że dostęp do archiwaliów 
mają tylko obywatele Federacji 
Rosyjskiej. Na szczęście przy 
wsparciu przyjaciół, którzy mają 
znajomości po stronie rosyjskiej, 
dotarliśmy do tych dokumentów. 

Komsomolec
Czytamy w nich, że Order 

Czerwonej Gwiazdy o numerze 
357889 otrzymał 26 stycznia 
1944 roku celowniczy Michaił 
Jakowlewicz Łobyncew. Ro-
sjanin urodzony w 1925 roku, 
a jego wykształcenie to ukoń-
czenie 6 klas. Służbę w Armii 
Radzieckiej rozpoczął 10 listo-
pada 1943 roku. Był członkiem 
Komsomołu (czyli młodzieżo-
wej organizacji komunistycz-
nej). Służył w 391 Samodziel-

nym Przeciwpancernym Pułku 
Artyleryjskim, który walczył 
w składzie 1 Frontu Ukraiń-
skiego. Ciekawe natomiast jest 
uzasadnienie wniosku o nada-
nie orderu, jakie skierował do 
władz wojskowych, dowódca 
391 pułku artyleryjskiego kapi-
tan Leszczina. Czytamy w nim, 
że „podczas walk z niemieckimi 
najeźdźcami towarzysz Łobyn-
cew wykazał się jako nieustra-
szony, mężny celowniczy. W 
czasie boju o miasto Berdyczew 
działo, którego celowniczym 
był towarzysz Łobyncew jed-
nym celnym wystrzałem unie-
szkodliwiło punkt ogniowy 
przeciwnika z załogą. Pod wsią 
Stiepanowka towarzysz Łobyn-
cew, będąc rannym nie porzucił 

działa, chociaż jemu osobiście 
przykazano odejść na tyły. Tak 
dzielny towarzysz Łobyncew 
własnym przykładem, jak przy-
stało na komsomolca, inspiro-
wał czerwonoarmistów swojej 
załogi do pozostania do końca”. 
Czytając takie uzasadnienie wi-
dzimy, że nie nadawano takiego 
orderu za byle jakie czyny. 

Bezimienna mogiła
Nie znamy natomiast dal-

szych losów celowniczego Mi-
chaiła Łobyncewa. Rekonesans 
przeprowadzony na miejscu, 
gdzie został odnaleziony or-
der, wskazuje, że teren ten był 
ostrzelany przez artylerię duże-
go kalibru. Leje po pociskach 
są bardzo widoczne do dziś. 

Wygląda to, jak stare wysypi-
sko śmieci, jakich nie brakuje 
w lesie. Wokół leżą porozrzu-
cane metalowe przedmioty. Po 
dokładnym zbadaniu mamy 
pewność, że są to części radzie-
ckiego samochodu zis 5. Był 
to samochód ciężarowy, który 
często pełnił rolę ciągnika ar-
tyleryjskiego. 

Z dokumentów odnalezio-
nych w Archiwum w Pszczynie 
wynika, że w pobliżu tego miej-
sca znajdowała się bezimienna 
mogiła pięciu rosyjskich żołnie-
rzy, których ciała przeniesiono 
w latach pięćdziesiątych XX w. 
na cmentarz żołnierzy radzie-
ckich w Pszczynie. Czy wśród 
nich był celowniczy Michaił 
Łobyncew? Tego też nie wiemy. 
Być może order odnaleziony w 
lesie jest ostatnim śladem po 
człowieku, który go nosił. 

Ludzie często pytają nas, 
dlaczego piszemy o rosyjskich 
czy niemieckich żołnierzach. 
Co nas to obchodzi. Przecież i 
jedni i drudzy to okupanci. Od-
powiadamy krótko: Bo jest to 
część naszej wspólnej historii. 
Nie jesteśmy w stanie ocenić 
człowieka, którego nie znamy, 
tylko po tym, jaki nosił mun-
dur. A za puentę niech posłuży 
ten wiersz.
Śmierć żołnierska jest święta
I wszelki nakaz nienawiści maże.
Czy wrogiem był, czy bratem,
              niech nikt nie pamięta.
Jednaką cześć i miłość 
               winniśmy im w darze.

Roman Golus, 
Ryszard Sapek 

(Autorzy są miłośnikami histo-
rii i publikują w prasie lokalnej 
artykuły na ten temat - red.)

Order znaleziony w lesie

Już po raz jedenasty odbyły 
się na terenie obiektu spor-

towego Pogoń Imielin powiato-
we otwarte zawody modeli RC 
o puchar burmistrza Imielina. 
Ich organizatorem był powiato-
wy LOK, a udział wzięło ponad 
dwudziestu zawodników z po-
wiatu.

Nad organizacją imprezy czu-
wał Andrzej Malorny, prezes 
imielińskiego koła LOK, a sę-
dziowali: Janusz Musik - sędzia 
główny oraz sędziowie pomoc-
niczy: Kacper Mrozek, Mateusz 
Szymański, Grzegorz Bieniek i 
Dariusz Kalinowski.

Nagrody wręczali: burmistrz 

Jan Chwiędacz, dyrektor MCK 
Jadwiga Mikunda oraz sędzia 
Janusz Musik.

Nagrodzeni w poszczegól-
nych kategoriach

Szkoła podstawowa: 
I Kacper Urbańczyk (Bieruń),
II Mikołaj Materna (Bieruń),
III Sebastian Wojciech (Lędziny),

Gimnazja: 
I Dominik Skrobisz (Bieruń),
II Rafał Drozdek (Imielin),
III Maciej Jura (Jaworze),

Kategoria „open”: 
I Rafał Drozdek (Imielin), 
II Dominik Skrobisz (Bieruń), 
III Kacper Mrozek (Bieruń). 
(da)

Walczyli o puchar burmistrza
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Sokolnia zaprasza
28 maja (niedziela) godz. 19.00 – Dzień Matki z Krzysztofem Respondkiem

Specjalny program dla wszystkich matek z okazji ich święta przypadającego 26 maja, przygoto-
wał Krzysztof Respondek – znany piosenkarz i artysta związany przez lata z kabaretem RAK. 

Jest rodowitym Ślązakiem, bo pochodzi z Miasteczka Śląskiego koło Tarnowskich Gór. Ukończył 
wydział aktorski wrocławskiej PWST, po czym przez 7 lat występował w chorzowskim Teatrze 
Rozrywki. Następnie związał się ze wspomnianym kabaretem RAK, nie zaniedbując przy tym ka-
riery solowej. Jest laureatem wielu konkursów, m.in. 3 edycji programu „Jak oni śpiewają”. Dodaj-
my, że wszystkie zdobyte wówczas nagrody przeznaczył na cele charytatywne. W 6. edycji tego 
samego programu wygrał Perłowy mikrofon oraz lot prywatnym samolotem w wybrane miejsce na 
świecie. K. Respondek występował także w wielu musicalach i filmach.

Wejściówki na koncert (w cenie 25 zł) do odbioru w placówkach MCK od 14 maja.

3 czerwca (sobota) godz. 15.30 – Dzień Dziecka w MCK
Na dzieci z Imielina na parkingu Domu Kultury będą czekać tego dnia różnego rodzaju dmuchane 

zjeżdżalnie, wata cukrowa, lody i inne atrakcje, a w sali widowiskowej rozpocznie się bajkowy spektakl 
oparty na baśni Christiana Andersena „Calineczka” w wykonaniu Teatru ART-RE z Krakowa. 

Gry i zabawy na parkingu, a w razie niepogody w holu DK poprowadzi znakomita ekipa „Gabi-Art.” 
Dzieci wezmą udział m.in. w animacjach zatytułowanych „Fizia pończoszarka i jej pirat”. Oprócz tego 
będzie można wziąć udział w warsztatach krawieckich i spróbować swoich sił w zakresie tzw. szycia 
kreatywnego. Materiały i maszyny krawieckie zapewnione. Atrakcji zatem bez liku – tylko przyjść i się 
bawić. Zapraszamy. Słodycze i lody również zapewnione.
  
5 czerwca (poniedziałek) godz. 17.30 – Sobótka na Kopcu

Jak co roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego na Kopcu Wolności przy ul. Wyzwolenia 
odbędzie się festyn rodzinny pt. „Sobótka na Kopcu”. Prastary, wywodzący się jeszcze z czasów po-
gańskich zwyczaj palenia ognisk w ten dzień powoli zanika, ale w Imielinie jest ciągle żywy, do czego 
przyczynia się właśnie ta plenerowa impreza. 

Uroczystość jak zwykle rozpocznie się krótkim nabożeństwem, po czym nastąpi powitanie mieszkań-
ców przez władze miasta oraz występy dzieci imielińskich placówek oświatowych. Około godz. 19.00 
przewidziany jest koncert Imielińskiej Orkiestry Dętej pod dyr. Andrzeja Króla, a po nim ok. godz. 20:00 
na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, czyli popularny specjalista od śląskiej muzyki biesiadnej – Rafał 
Lincner z zespołem. Artysta znany jest z licznych występów na antenie Radia Piekary, Telewizji Silesia i 
innych lokalnych mediów. Najczęściej koncertuje z zespołem „Rafał Lincner Biesiadnie”, który rozbawi 
każdą, nie tylko śląską, publiczność. W programie popularne piosenki przeplatane humorystycznymi 
wstawkami. W przerwie występu ok. godz. 20.30 nastąpi rozpalenie tradycyjnego ogniska.

11 czerwca (niedziela) godz. 15:00 – Farskie Ogrody
Parafia M.B. Szkaplerznej oraz Urząd Miasta już po raz 15. zapraszają na rodzinny festyn „Far-

skie Ogrody”. Jak zwykle impreza rozpocznie się bajką dla dzieci. Najmłodsi widzowie będą mogli 
zobaczyć przygody Koziołka Niematołka, które przedstawi agencja artystyczna Art-Re z Krakowa. 
Po Mszy Św. – ok. godz. 17.00 wystąpią lokalne zespoły parafialne (m.in. Faradajs), zaś gwiazdą 
wieczoru będzie Teresa Waleriańska – wokalistka i skrzypaczka znana z TV Silesia i lokalnych 
rozgłośni radiowych. Wśród licznych dodatkowych atrakcji: loteria z cennymi nagrodami, farski 
wuszt, swojskie wypieki i in. Całość zakończy jak zwykle Apel Jasnogórski ok. godz. 21:00. 

18 czerwca (niedziela) godz. 18:00 – Grzegorz Turnau 
Zakończenie sezonu artystycznego

W czasie sezonu artystycznego 2016/2017 w Sokolni odbyło się prawie 40 tzw. imprez publicznych, na 
liczne wykłady i spotkania zaprosiła Biblioteka Miejska, zorganizowany został VII Imieliński Blues Fe-
stival, IV Jarmark Świąteczny, kwitła tzw. turystyka kulturalna (wyjazdy na różnego rodzaju spektakle i 
koncerty), odbyła się także wycieczka do Drezna i Miśni. 

Sezon w MCK zakończy się koncertem Grzegorza Turnaua, któremu towarzyszył będzie znakomity 
gitarzysta Jacek Królik. Sam G. Turnau jak wiadomo jest jednym z najwybitniejszych autorów i wyko-
nawców tzw.  poezji śpiewanej. Stworzył swój własny styl muzyczny i kompozycyjny, czasami nawiązu-
jący do muzyki jazzowej, a także do dokonań Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Pomimo 
indywidualnego, specyficznego klimatu, dalekiego od prostej muzyki pop, wiele piosenek Turnaua stało 
się już niemal przebojami (np. Bracka, Między ciszą a ciszą). 

W Imielinie artysta wystąpi z koncertem, który sam nazwał „Wieczorem sowich piosenek”. Jak pisze:  
Wieczór składa się z piosenek „sowich”, co sugeruje mądrość, ale i drapieżność. W programie są więc utwo-
ry z tekstami w co najmniej dwóch językach, zaś obaj panowie dwoją się (a nawet troją), by zatuszować brak 
innych instrumentów, i to przez blisko dwie godziny. W programie, poza utworami z repertuaru Grzegorza 
Turnaua, piosenki m.in. Billy Joela, Marka Grechuty, Johna Lennona i Kabaretu Starszych Panów.

Wejściówki na koncert (w cenie 30 zł) będą dostępne w placówkach MCK od 28 maja.
Tym koncertem MCK kończy bogaty sezon artystyczny 2016/2017. Ale nie zawiesza działalności! 

Już 1 i 2 lipca kolejne Dni Imielina, których MCK jest organizatorem, potem wakacje w mieście, a 
2 września na terenie Sokolni Dzień Otwarty MCK, podczas którego będzie można się zapoznać z 
propozycjami naszej instytucji na kolejny sezon 2017/2018. Zapraszamy! (rj)

Zarząd Koła PZW Koło nr 
17 Imielin zaprasza na 

Zawody Wędkarskie z Okazji 
Dnia Dziecka, które odbędą 
się 27 maja na łowisku nr 517 
„Michalik” w Imielinie przy ul. 
Kordeckiego. 

Zawody zostaną rozegrane 
w dwóch turach:

I tura od godz. 8.00–11.00 
dzieci w wieku 9-14 lat

II tura od godz. 11.30–14.30 
dzieci w wieku 4-8 lat

Puchary i upominki roz-
dawane będą w kategoriach 
dziewcząt i chłopców. Nagrody 
dla dzieci z I tury rozdane zo-
staną na łowisku „Michalik”, a 
nagrody dla dzieci z II tury na 
stadionie „Pogoni” Imielin o 
godz. 15.00.

Na stadionie również będzie 
się odbywać impreza towarzy-
sząca, która rozpocznie się oko-
ło godz. 10.00 z licznymi atrak-
cjami dla dzieci. Można będzie 
poskakać na dmuchańcach, 
zjeść loda i kiełbaskę z grilla lub 
pomalować sobie twarz. Wśród 
uczestników mile widziane będą 
dzieci ze Świetlicy Środowisko-
wej i niepełnosprawne. 

Ilość uczestników jest ogra-
niczona do 200 osób. Zgłosze-
nia do 20 maja przyjmują:
Jan Jurecki - tel. 601 577 875
Henryk Pastuszka 
- tel. 506 782 001
Krzysztof Weidemann 
- tel. 504 467 562

Organizatorzy serdecznie 
zapraszają 

8 kwietnia w Imielinie na 
„Michaliku” odbyły się zawo-
dy rozpoczynające tegoroczny 
sezon. Wzięło w nich udział 
56 wędkarzy. Pogoda począt-
kowo była raczej deszczowa, 
ale w niedługim  czasie wyszło 
upragnione słońce, co wpłynę-
ło na dobre wyniki. 

Szczególne branie w tym dniu 
miały karpie, których złowiono 

23 sztuki. Zwycięzcą został Ro-
man Twaróg, który wyciągnął z 
wody 4 karpie i jednego leszcza 
o łącznej wadze ponad 3,7 kg. 
Drugi był Konrad Rzepka – 2 
karpie o wadze ponad 2 kg, a 
trzeci Arkadiusz Truty – rów-
nież 2 karpie, ale mniejsze, 
bo ważyły 1,8 kg. Zwycięzcy 
otrzymali puchary i nagrody 
wędkarskie. (kw)

Zaproszenie na Dzień Dziecka 

Inauguracja sezonu 

16 wędkarzy spotkało się 
6 maja o 6 rano na powtórzo-
nych zawodach spiningowych 
na zbiorniku 009 w Imielinie. 
Pogoda niestety nie sprzyjała, 
gdyż padał przelotny deszcz, 
ale prawdziwym spiningistom 
to wcale nie przeszkadzało. 

Zwycięzcą zawodów oka-
zał się Ryszard Swiątek, któ-
ry złowił dwa ponad półme-
trowe szczupaki (57 i 51 cm), 
zdobywając tym samym 1900 
pkt. Drugi był Konrad Rzep-

ka, który wyciągnął z wody 
okaz liczący 53 cm – został 
on podliczony na 900 pkt. 
Na podium zmieścił się rów-
nież Krzysztof Weidemann. 
Złowiony przez niego szczu-
pak mierzył tylko centymetr 
mniej od poprzednika i zali-
czono mu 850 pkt. 

Już w niedzielę 14 maja 
o godz. 7. na zbiorniku 516 
Pacwowe II planowane są za-
wody o mistrzostwo koła se-
niorów i juniorów. (kw)

Zawody spiningowe

Zwycięzcy: Roman Twaróg, Konrad Rzepka i Arkadiusz Truty oraz 
prezes koła Jan Jurecki i sędzia zawodów Andrzej Wabnic. 
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  Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone 8 kwietnia w imielińskim kościele

Aaron Marcin Samek urodzony 25 sierpnia 
Syn Marcina i Anny
Chrzestni: Olaf Samek i Marlena Samek

Marcel Józef Boryczka urodzony 6 lutego 
Syn Natalii i Dawida
Chrzestni: Marcin Kudła i Ilona Stolarz

Jakub Bartosz Kilijański urodzony 13 lutego
Syn Agnieszki i Bartosza
Chrzestni: Paweł Ficek i Aleksandra Lisiecka

Antoni Zbigniew Kramarczyk urodzony 8 stycznia
Syn Barbary i Zbigniewa
Chrzestni: Mariusz Matla i Anna Kozioł

Adam Henryk Łytko urodzony 6 marca
Syn Barbary i Marcina
Chrzestni: Tomasz Siodłok  i Agnieszka Stęchły

Sonia Anna Rogalska urodzona 21 lutego
Córka Katarzyny i Henryka
Chrzestni: Piotr Lodek i Eliza Rogacka

Alicja Anna Staniek urodzona 2 lutego
Córka Izabeli i Michała
Chrzestni: Marcin Stabla i Marta Stabla

Iga Teresa Śleziona urodzona 22 listopada 
Córka Beaty i Marcina
Chrzestni: Waldemar Gałecki i Ewa Wróbel

Emilian Jacek Wilczyński urodzony 5 lutego
Syn Dominiki i Piotra
Chrzestni: Szymon Załęcki i Justyna Wilczyńska


