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Dokończenie na str. 6

W marcu ub. roku pożar traw przy ul. Wyzwolenia w Imielinie doprowadził nie tylko do strat w przy-
rodzie. O konsekwencjach wiosennego wypalania traw piszemy na stronie 3. 

Jaki stan bezpieczeństwa w 
Imielinie wyłania się z pod-

sumowania ubiegłego roku 
przez policję i straż pożarną? 
Urzędowe raporty dotyczą zda-
rzeń, które miały miejsce w 
Imielinie na tle tego, co działo 
się powiecie bieruńsko-lędziń-
skim. 

Straż głównie nie pożarna
Straż pożarna od szeregu 

lat interweniuje najczęściej w 
sytuacjach niemających związ-
ku z pożarami. Podobnie było 
w ubiegłym roku, kiedy to na 
1044 akcje, które wydarzyły 
się w powiecie, tylko 181 spo-
wodowanych było pożarami 
(czyli ok. 17 proc.). 

W samym Imielinie odnoto-
wano 24 pożary i 129 innych 
zagrożeń, których przyczyną 
były silne wiatry (15 interwen-
cji straży pożarnej), wypadki 
(również 15 interwencji), opa-
dy śniegu (8), czy deszczu, 
najwięcej (bo aż 69) było jed-
nak zagrożeń opisanych jako 
nietypowe – mieszczą się tu za-
pewne interwencje związane z 
owadami (aż 50 przypadków). 

Dla odmiany w roku 2021 du-
żo interwencji związanych było 
z intensywnymi opadami desz-
czu (21), a z wiatrami znacznie 
mniej (tylko 2). Jak widać po-
goda ma zdecydowany wpływ 
na interwencje strażaków. Nie 
jest jednak jedyną przyczyną, 
dla której się ich mobilizuje. 

Gdy idzie o pożary, przy-
czyną główną są podpalenia 
– 12 przypadków na 24 poża-
ry, nieprawidłowa eksploatacja 
urządzeń grzewczych (3 przy-
padki), nieostrożność dorosłych 
w posługiwaniu się otwartym 
ogniem (również 3).

W kategorii pożarów nie-
chlubnym liderem w powiecie 
są Lędziny, gdzie doszło do     
67 takich zdarzeń – czyli więcej 
niż co trzeci pożar w powiecie 
miał miejsce w tym mieście. 

Straż od „miejscowych za-
grożeń”

„Miejscowych zagrożeń” naj-
więcej odnotowano w Bieruniu 
(318 przypadków), co stanowi 
40 proc. tego, co wydarzyło się 
w całym powiecie. 

Zjawiskiem pozytywnym, 
na co zwraca strażacki raport, 
jest postawa świadków zagro-
żeń, którzy „natychmiast po-
wiadamiali służby ratownicze, 
co znacznie skróciło czas re-
akcji na powstałe zagrożenie i 
świadczyło o tym, że ludzie co-
raz częściej nie są obojętni na 
sytuacje związane z ich wystę-
powaniem.” To powiadamia-
nie odbywało się często przez 
numer alarmowy 112 – co jest 
kolejnym pozytywnym zjawi-
skiem - przyznają strażacy. 

Specyfiką powiatowej ko-
mendy PSP jest to, że obsłu-
guje dość duży obszar (Tychy 
i powiat) i zdarza się dość czę-
sto, że w tym samym czasie 
trzeba interweniować nawet w 
czterech lub więcej miejscach 
– takich sytuacji w ciągu roku 

było 150. A liczba podwójnych 
zdarzeń przekroczyła pół tysią-
ca. „Ta statystyka obrazuje, jak 
ważne jest posiadanie odpo-
wiedniej ilości sił i środków w 
gotowości do podjęcia działań, 
tak aby do każdego zgłoszenia 
przybyły one na miejsce w jak 
najkrótszym czasie” - zauwa-
żają autorzy raportu. 

Szczególnie groźne 
zdarzenia

Spośród tego, co działo się 
w Imielinie w ubiegłym roku 
wymienia się cztery szczegól-
ne zdarzenia. 14 marca 2022 r. 
paliło się ok. 1,5 hektara trawy. 
Jakie skutki może mieć ludzka 
bezmyślność świadczy to, co 
działo się dalej: przed przy-
byciem na miejsce zastępów 
strażaków ogień przeniósł się 
na budynek gospodarczy, w 
którym spłonął sprzęt znacznej 
wartości. Pożar przesuwał się w 
stronę innych zabudowań oraz 
lasu. W działaniach gaśniczych 
wzięło udział tego dnia 4 zastę-
py strażaków i 13 ratowników.

Przykład ten nie ostudził 
podpalaczy i trzy dni później 
paliły się kolejne nieużytki rol-
ne oraz las – tym razem pożar 
objął znacznie większy obszar, 
bo aż 7 hektarów. W gaszeniu 
wzięły udział 4 zastępy straża-
ków i 17 ratowników.

Poza pożarami również w 
marcu ub. r. na autostradzie A4 
przebiegającej przez Imielin 
doszło do śmiertelnego potrą-
cenia pieszego oraz wypadku 
samochodowego. W działa-
niach udział brało 5 zastępów 
i 19 ratowników. Natomiast      
24 września 7 zastępów i 16 ra-
towników poszukiwało na tere-
nie Imielina zaginionej osoby.

Nowy sprzęt
Co roku jednostki OSP w po-

wiecie wzbogacają się o nowy 
sprzęt i wyposażenie. Imieliń-
scy ochotniczy w ubiegłym ro-
ku nie odnotowali znaczących 
zakupów w tej dziedzinie, ale 
zapewne z tego powodu, że 
poprzednie lata obfitowały w 
liczne nabytki. Uzyskali jedy-

nie dotację na zakup 2 podu-
szek pneumatycznych wartości      
10 tys. zł. Ponadto zakupiono za 
2,5 tys. zł 9 ubrań koszarowych 
dla strażaków z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. 

W raporcie zauważona zo-
staje „dyspozycyjność, jakość 
posiadanego sprzętu i wyszko-
lenie” ochotników z OSP, które 
to „przyczyniają się do wyso-
kiego poziomu zaufania, jakim 
zostali obdarzeni ochotnicy 
z powiatu bieruńsko–lędziń-
skiego - zarówno przez miesz-
kańców, samorządowców, jak 
i przez strażaków Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Tychach.”

Autorzy raportu zawarli w 
swoim sprawozdaniu również 
smutną refleksję, że uposa-
żenie i uprawnienia socjalne 
strażaków z Państwowej Straży 
Pożarnej stawiają ich „w gro-
nie formacji mundurowych na 
ostatnim miejscu”. Natomiast 
pieniądze, które otrzymują „na 
bieżące utrzymanie gotowości 
operacyjno-technicznej, pokry-
cie kosztów działań ratowniczo-
gaśniczych, pozostają na nie-
zmienionym poziomie od roku 
2009.” Strażakom z PSP brakuje 
nie tylko na te cele. „W przy-
dzielanej z budżetu państwa 
dotacji celowej – czytamy dalej 
w raporcie - nie było i nie ma 
środków na inwestycje, remonty 
czy zakupy samochodów ratow-
niczo-gaśniczych. O te środki 
musimy zabiegać i prosić.”

Będzie nowa komenda
Z początkiem ubiegłego ro-

ku Starostwo Powiatu Bieruń-
sko–Lędzińskiego przekazało 
za darmo na rzecz PSP dział-
kę o powierzchni niemal 1,5 
hektara z przeznaczeniem na 
budowę Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Bieruniu. Ta 
inwestycja ma się zakończyć w               
2025 roku. Po informację na te-

Stan bezpieczeństwa w mieście
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KRONIKA POLICYJNA

DYŻURY RADNYCH

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.

17 kwietnia (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin  
w godz. 1600-1700 będą dyżurować radni: Anna Piwecka, Dariusz 
Kasperczyk, Tadeusz Hericht. (um)

PORADY ADWOKATA

W związku z trudnościami, jakie wystąpiły w dystrybucji 
„Kuriera” przez PP Poczta Polska, bieżące numery gazety można 
odebrać w siedzibie Biblioteki Miejskiej przy ul. Imielińskiej 92 
lub w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Imielin - w 
godzinach pracy obu placówek. Internetowe wydanie gazety jest 
dostępne na stronie www.imielin.pl (um) 

Dystrybucja „Kuriera”

Katarzyna Pa-
stuszka-Gołę-
biowska - adwo-
kat w Imielinie. 

Programy zdrowotne
Urząd Miasta Imielin zawarł umowy z Samodzielnym Publicz-

nym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Imielinie na realizację pro-
gramów zdrowotnych w 2023 roku. Pierwszy z nich ma na celu 
zapobieganie próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczają-
cych do szkoły podstawowej. Na realizację programu zabezpie-
czono 24,5 tys. zł. Drugi dotyczy profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV), na który przeznaczono 55.370 zł. 
(um)

Program „Opieka wytchnie-
niowa” (edycja 2023) fi-

nansowany jest ze środków 
Funduszu Solidarnościowego 
z Ministerstwa Rodziny i Poli-
tyki Społecznej. Na realizację 
Programu w roku 2023 Miasto 
Imielin otrzymało 138.720 zł 
i tyle samo wynosi całkowita 
wartość Programu. W związ-
ku z zawarciem umowy na re-
alizację Programu, trwa nabór 
uczestników.

Celem Programu jest zapew-
nienie członkom rodzin i opie-
kunom osób niepełnosprawnych 
wsparcia w opiece nad osobą 
niepełnosprawną  w miejscu za-
mieszkania tej osoby.

Program jest skierowany do 
członków rodzin lub opieku-
nów sprawujących bezpośred-
nią opiekę nad:

• dzieckiem z orzeczeniem o 
niepełnosprawności;

•dorosłymi osobami o 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności lub orzeczeniami 
równoważnymi oraz 

• spełniającymi warunek za-
mieszkiwania członka rodziny 
lub opiekuna we wspólnym go-
spodarstwie domowym z oso-
bą niepełnosprawną i sprawo-
wanie całodobowej opieki nad 
osobą niepełnosprawną.

Przyznając usługę opieki 
wytchnieniowej bierze się pod 
uwagę stan zdrowia i sytuację 
życiową uczestników Progra-
mu. W pierwszej kolejności 
uwzględnia się potrzeby człon-
ków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad osobą niepełno-
sprawną, która stale przeby-
wa w domu, tj. nie korzysta z 
ośrodka wsparcia lub placó-
wek pobytu całodobowego, np. 
ośrodka szkolno-wychowaw-
czego czy internatu.

Program „Opieka wytchnie-
niowa” edycja 2023 będzie re-
alizowany do grudnia br. Sko-
rzystanie z opieki wytchnie-
niowej jest dla uczestników 
bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane 
są w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Imielinie,            
ul. Imielińska 87, 41-407 Imie-
lin, osobiście lub za pośredni-
ctwem poczty tradycyjnej lub 
na adres biuro@mopsimielin.
pl.

Bliższe informacje można 
uzyskać w godzinach pracy 
MOPS w Imielinie pod nume-
rem telefonu 32 22-55-746  w 
godzinach: poniedziałek od 
7.30 do 17.00; wtorek - czwar-
tek od 7.30 do 15.30; piątek od 
7.30 do 14.00. (mops)

Uwaga na policyjne kontrole!
Policja apeluje do mieszkańców o przestrzeganie przepisów ru-

chu drogowego dotyczącego parkowania pojazdów wokół miejsc 
użyteczności publicznej (przedszkole, szkoły, kościół, centrum 
miasta), gdzie nieprawidłowe zatrzymanie i postój stwarza za-
grożenie dla innych użytkowników w tych rejonach miasta. W 
najbliższym czasie będą prowadzone wzmożone kontrole tych 
miejsc. (um)

1 lutego na ul. Karolinki skradziono 
tablicę rejestracyjną z pojazdu.

13 lutego z paczkomatu na ul. Hallera 
skradziono paczkę. Straty wyniosły 822 zł.

15 lutego na ul. Karola Miarki poli-
cjanci zatrzymali kierującego pojazdem 
mechanicznym, który był w stanie nie-

trzeźwości – 0,98 mg/l.
22 lutego podczas kontroli drogowej na ul. Imielińskiej poli-

cjanci w samochodzie marki opel ujawnili niezgodność wskazań 
drogomierza z danymi zawartymi w systemie CEPIK.

27 lutego doszło do kradzieży z włamaniem do domu przy ul. 
Poniatowskiego. (kpp)

W lutym 
obchodziliśmy 

Przemoc fizyczna
Pojęcie przemocy, czyn-

ności je wyrażające, a także 
prawa ofiar, czy wreszcie ka-
ra dla sprawców przestępstw 
ciągle się zmieniają. Kiedyś 
przemoc była utożsamiana z 
przemocą fizyczną. Wiemy, 
że niedopuszczalne jest po-
pychanie, szarpanie, kopanie, 
bicie. Działanie sprawcy czę-
sto zostawia po sobie skutki w 
postaci siniaków, zadrapań czy 
też złamań. Społeczeństwo już 
nauczyło się zauważać tego ty-
pu obrażenia. Liczne kampanie 
społeczne uświadamiają nam, 
że nie wolno odwracać nigdy 
głowy w bok. 

Przemoc psychiczna
Problemem jest przemoc 

psychiczna. Bardzo ciężko ją 
udowodnić. Trudna czasem 
jest do wychwycenia granica 
między ustaleniem czy dane 
zachowanie jest już przemocą 
psychiczną czy nie. 

Przemoc psychiczna naj-
częściej polega na obrażaniu, 
wyzywaniu, krytykowaniu, 
szantażowaniu, grożeniu, ale 

też obwinianiu, oczernianiu 
czy krzywdzeniu zwierząt, 
czytaniu osobistej korespon-
dencji. Pozostawia jednak po 
sobie ślady głęboko w środku 
człowieka, które są trudne do 
zauważania.

 
Inne rodzaje przemocy

Prawnicy wyróżniają wie-
le typów przemocy - oprócz 
wspomnianej przemocy fi-
zycznej i psychicznej, wy-
stępuje przemoc seksualna i 
przemoc ekonomiczna. Coraz 
więcej mówi się także o prze-
mocy rówieśniczej. Wiele osób 
wyróżnia również przemoc w 
postaci zaniedbania czyli na-
ruszenia obowiązku do opieki 
ze strony osób bliskich.

Niestety w Dzień Kobiet 
warto pamiętać, że najczęś-
ciej ofiarami przemocy padają 
właśnie One. Moim zdaniem 
nie jest prawdą, że wszyst-
ko zależy od osoby, która jest 
pokrzywdzona, dużo zależy 
również od osób otaczających 
ją. Ważne jest reagowanie i 
wspieranie na co dzień, a nie 
od święta. 

Tydzień Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem. 
Akcja koordynowana przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
zachęcała osoby będące ofia-
rami przestępstw do zasięgnię-
cia bezpłatnej porady prawnej 
w tak trudnych i delikatnych 
sprawach.

W tym ciężkim okresie, gdy 
się doświadczyło przemocy, 
warto mieć wsparcie osoby, 
która zrozumie nasz ból, cier-
pienie i wskaże drogę, jak po-
stąpić. Osobą taką może być 
ktoś nam bliski, do którego ma-
my zaufanie, ale także praw-
nik, psycholog, czy pracownik 
MOPS, czy też policjant.

W swojej pracy najczęściej 
spotykam się z przestępstwa-
mi wymierzonymi w rodzinę 
i opiekę. Najczęściej prowadzę 
sprawy dot. znęcania się, uchy-
lania się od alimentów czy też 
uporczywego nękania.   

„Bo zupa była za słona...”
O przemocy słów kilka

Nabór do Programu
„Opieka wytchnieniowa” 

Wymiana pieców - dofinansowanie
Urząd Miasta Imielin informuje, że od 20 marca do 14 kwiet-

nia br. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na 
wymianę starego kotła węglowego na nowe urządzenie grzewcze 
(kotły gazowe lub pompy ciepła) w ramach gminnego „Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 
2021-2023 etap III - rok 2023”. Dofinansowanie wynosi 80% war-
tości inwestycji, jednak nie więcej niż 8 tys. złotych.

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w poprzednich latach, a 
nie dokonali wymiany kotła, zobowiązani są do potwierdzenia 
zamiaru realizacji zadania w roku bieżącym.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym druk wnio-
sku, dostępne są na stronie internetowej miasta www.imielin.pl 
oraz w Referacie Ochrony Środowiska (tel. 32 2254121). (um)
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Jeśli mieszkasz w Imielinie – 
posyłasz tu dzieci do samo-

rządowego przedszkola (a może 
wkrótce do żłobka), do szkoły, 
korzystasz z hal sportowych, 
czy innych obiektów, chodzisz 
do „Sokolni”, korzystasz zajęć 
organizowanych przez Miejskie 
Centrum Kultury, z biblioteki – 
mało tego: tu oddajesz śmieci, 
jesteś podłączony do kanaliza-
cji zarządzanej przez Miejską 
Spółkę Komunalną, do wodo-
ciągu, jeździsz po lokalnych 
drogach, korzystasz z komuni-
kacji autobusowej – słowem z 
całej infrastruktury miejskiej, a 
w corocznym zeznaniu podat-
kowym wpisujesz inny urząd 
skarbowy niż Tychy, to do bu-
dżetu Imielina nie wpływa 
prawie 39% twojego podatku 
dochodowego i w ten sposób 
uszczuplasz budżet tego miasta 
i jego możliwości inwestycyj-
ne. To z tego budżetu finansuje 
się działalność szeregu instytu-
cji (szkół, przedszkola, MCK, 

MSK itd.) i zapewnia utrzyma-
nie miasta.

Co trzeba zrobić, by częścią 
swoich podatków (częścią, bo i 
tak większość wpływa do budże-
tu państwa) zasilić dochody mia-
sta? Wystarczy w zeznaniu rocz-
nym PIT wpisać adres tyskiego 
urzędu skarbowego, aktualny 
adres zamieszkania w Imielinie, 
wypełnić bezpłatnie zgłoszenie 
aktualizujące ZAP-3 w części 
dotyczącej miejsca zamieszkania 
i dołączyć je do zeznania podat-

kowego, przesłać elektronicznie 
lub złożyć osobiście swoje zezna-
nie roczne PIT wraz ze zgłosze-
niem aktualizacyjnym ZAP-3 do 
tyskiego urzędu skarbowego. 

Wiele gmin w Polsce za-
chęca mieszkańców, którzy z 
różnych powodów jeszcze nie 
zameldowali się w tych gmi-
nach, do takiego wypełniania 
zeznania podatkowego – prze-
mawiają bowiem za tym bar-
dzo racjonalne (podane wyżej) 
względy. (zz)

1 września otwarty zostanie 
miejski żłobek, w którym znaj-
dzie się miejsce dla 120 malu-
chów. Konkurs na stanowisko 
dyrektora tej placówki wygrała 
Monika Malik (na zdjęciu) z 
Imielina.

Jest ona absolwentką Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach 
(Wydział Mechaniczny), ale 
posiada również przygotowa-
nie pedagogiczne. Do tej pory 
pracowała jako nauczycielka 
w Zespole Szkół nr 6 w Ty-
chach, gdzie była kierowni-
kiem praktyk.

O sobie mówi: - Jestem oso-
bą pracowitą i kreatywną. W 
pracy potrafię wykorzystywać 
swoje umiejętności. Łatwo na-
wiązuję kontakty z dziećmi, a 
także z ich rodzicami, których 
będę zachęcać do aktywnego 
udziału w życiu placówki.

Co prawda nie pracowała do-
tąd w tego typu placówce, ale 
sama jest matką trójki dzieci, 
z których jedno jest obecnie w 
„wieku żłobkowym”. 

M. Malik wyjaśnia, na czym 
będzie polegała praca tej nowej 
miejskiej placówki: - Żłobek 
zapewni dzieciom do 3 lat opie-
kę w warunkach zbliżonych 
do domowych, dzięki czemu 
poczują się bezpiecznie i kom-
fortowo. Będzie to również 

opieka pielęgnacyjna, eduka-
cja oraz zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze właściwe do 
wieku dziecka. Odpowiednio 
przygotowana kadra pomoże 
dzieciom szybciej się rozwijać 
i zdobywać nowe umiejętności. 

Żłobek również wesprze rodzi-
ców w opiece i wychowaniu 
dzieci.

W żłobku będą mogły prze-
bywać do 10 godzin dziennie 
te dzieci, które ukończyły 20 
tydzień życia. Warunkiem 
przyjęcia dziecka do żłobka 
jest złożenie przez rodziców 
lub opiekunów prawnych 
karty zgłoszenia. Rekrutacja 
do żłobka rozpocznie się w 
kwietniu. 

Wszystkie niezbędnie infor-
macje wraz z kartą zgłosze-
nia dziecka do żłobka zostaną 
umieszczone na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Imie-
lin. (zz)

Każdego roku w okresie 
wiosennym dochodzi do 

pożarów spowodowanych wy-
palaniem traw i nieużytków 
rolnych. Proceder ten nie tyl-
ko w znacznym stopniu nisz-
czy przyrodę, ale jest również 
bardzo niebezpieczny m.in. 
z uwagi na brak kontroli nad 
błyskawicznie rozprzestrzenia-
jącym się żywiołem. Ryzyko 
jest ogromne. Wzniecony pożar 
zagraża ludziom i ich dobyt-
kowi, płoną lasy i giną zwie-
rzęta. Konsekwencje w posta-
ci grzywny to najłagodniejsza 
kara, jaka może spotkać osoby 
wypalające trawy.

Niekontrolowany, podsyca-
ny wiatrem ogień może łatwo 
przenieść się na zabudowania 
czy tereny leśne, powodując 
duże straty. Ogień może być 
niebezpieczny także dla osób 
postronnych oraz tych, które 
go wzniecają. Bardzo często 
wypalane łąki znajdują się 
przy drogach. Wówczas dym 
może poważnie ograniczać wi-
doczność kierowcom, co stwa-
rza dodatkowe zagrożenie.

Nie bez znaczenia jest rów-
nież aspekt ekologiczny. Ofia-

Od 16 marca do 6 kwiet-
nia br. zostanie wyło-

żony do publicznego wglądu 
projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Projekt dotyczy obszaru 
położonego w rejonie ul. Bi-
skupa Stanisława Adamskiego 
– część A i zawierać będzie 
również prognozę oddziaływa-
nia na środowisko. 

Z projektem planu oraz pro-
gnozą oddziaływania będzie 
można się zapoznać w pokoju 

Rozlicz się z podatku w Imielinie Czym grozi wypalanie traw 
rą ognia padają żyjące dziko 
zwierzęta, takie jak jeże, za-
jące czy kuropatwy, a ziemia 
na wypaleniskach staje się ja-
łowa.

Wypalanie traw jest napraw-
dę niebezpieczne, a także nie-
dozwolone! Określa to m.in. 
ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody: 
„Zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i 
szuwarów”. 

Za naruszenie przepisów 
przeciwpożarowych grożą su-
rowe sankcje: kara aresztu, 
grzywny lub nagany, której 
wysokość może wynosić do 
5000 zł. „Kto sprowadza zda-
rzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mie-
niu w wielkich rozmiarach, 
mające postać pożaru, podlega 
karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10”. Dodatko-
we sankcje zagrażają osobom, 
które doprowadziły do czyjejś 
śmierci – kara nawet do 12 lat 
więzienia – informuje Biuro 
Prewencji Komendy Głównej 
Policji. (zz)

Granty na lokalne inicjatwy 
finansowane przez Narodowy 
Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Spłeczeństwa Oby-
watelskiego można składać do  
20 marca br. Uprawionymi są: 
młode organizacje pozarządo-
we (działające nie dłużej niż 60 
miesięcy, których przychody 
w 2022 r. nie przekroczyły 30 
tys. zł) lub grupy nieformalne 
(trzy pełnoletnie osoby, miesz-
kające w woj. śląskim). Mogą 
oni złożyć wniosek na grant  w 

Pokieruje żłobkiem 

Projekt planu miejscowego 
- rejon ul. Adamskiego 

nr 38 na II piętrze budynku 
w godzinach pracy urzędu, a 
także w dostępnym na stronie 
internetowej Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Dyskusja nad projektem pla-
nu odbędzie się 4 kwietnia br. 
(wtorek) o godz. 15.00 w sie-
dzibie Urzędu Miasta Imielin 
w pokoju nr 21 na I piętrze bu-
dynku. Dopuszcza się zdalne 
uczestnictwo w dyskusji, które 
należy zgłosić na adres gpg@
imielin.pl lub telefonicznie pod 

numer (32)2254141 najpóźniej 
do 3 kwietnia br.

Uwagi do projektu planu 
miejscowego i prognozy od-
działywania na środowisko mo-
gą być wnoszone do 20 kwiet-
nia br. w formie papierowej lub 
elektronicznej na adres e-mail: 
burmistrz@imielin.pl. 

Uprawnionymi do wnosze-
nia uwag są osoby prawne i 
fizyczne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej (zz)

Granty dla lokalnych inicjatyw 
wysokości do 8 tys. zł. Wnio-
sek powinien dotyczyć realizacji 
lokalnych inicjatyw, czyli działań 
w dowolnej ze sfer pożytku pub-
licznego w województwie ślą-
skim. Wniosek można złożyć sa-
modzielnie lub z patronem, tzn. z 
inną organizacją pozarządową.

Członkami grupy nieformalnej 
mogą być np. rodzice uczniów/
przedszkolaków, radni gmin-
ni/powiatowi, sołtysi, pełnoletni 
uczniowie /studenci itp. Szczegó-
łowe informacje wraz z linkami 
do zapisów są dostępne na stronie 
www.fio.bcp.org.pl

Dodatkowo istnieje możliwość 
umówienia się na spotkanie ani-
macyjne, w ramach którego orga-
nizatorzy, czyli Stowarzyszenie 
Bielskie Centrum Przedsiębior-
czości, pomogą wypracować po-
mysł na działanie lub skonsultują 
wersję roboczą wniosku. 

Operatorami konkursu na 
granty z Narodowego Instytutu 
Wolności są; Stowarzyszenie 
Bielskie Centrum Przedsiębior-
czości (kontakt tel. 699 713 353 
oraz Centrum Rozwoju Inicja-
tyw Społecznych CRIS z Rybni-
ka (kontakt tel. 32 739 55 12. (zz)
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W związku z pierwszą rocz-
nicą wybuchu wojny w 

Ukrainie 24 lutego w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Imielinie 
odbył się uroczysty apel. Ze-
brali się na nim uczniowie klas, 
do których uczęszczają dzieci z 
Ukrainy. W ramach solidarności 
z narodem ukraińskim wszyscy 
w tym dniu założyliśmy białe 
ubrania, bo ta barwa jest sym-
bolem pokoju. 

Przed uroczystością uczen-
nice rozdały zebranym cho-
rągiewki w barwach Polski i 
Ukrainy. Następnie wprowa-
dzony został sztandar szkoły, 
a my odśpiewaliśmy hymn 
Polski. Potem pani dyrektor 
Dagmara Kupczyk wygłosiła 
przemówienie, w którym zwró-
ciła się do uczniów z Ukrainy. 
Wymieniła każde dziecko po 
imieniu i z serca podziękowała, 
mówiąc że to zaszczyt, że uczą 
się właśnie w naszej szkole. 
Następnie podarowała im oko-
licznościowe kartki z napisem 
„Dobrze, że jesteś”.

Apel był bardzo wzruszający 
i wyjątkowy. Spotkanie dało 
mi dużo do myślenia, a jesz-
cze długo po nim czułam wiele 
różnych emocji. Moim zdaniem 
był to bardzo wyjątkowy gest, 
świadczący o solidarności na-
szej szkoły z Ukrainą. Cieszę 
się, że właśnie u nas goszczą 

Czwartoklasista Wojciech 
Styziński z SP nr 2 zajął  

VI miejsce w Konkursie ze zna-
Wojciech Sałagan to uczeń 

8 klasy SP nr 2, który 
ma niezwykłą pasję: wykonuje 
przestrzenne modele z papieru. 
- Sztukę origami Wojtek opano-
wał na poziomie mistrzowskim. 
Jego cierpliwość i precyzja nie 
mają sobie równych - na zrobie-
nie misternych elementów swoich 
modeli poświęca sporo wolnego 
czasu. Co roku podziwiamy nie-
wielkie, papierowe postacie zwie-
rząt ze starannie wykończonymi 
detalami, maleńkie, papierowe 
cuda! - chwali chłopaka wycho-
wawczyni, Zofia Cichy. - Wojtek 
jest samoukiem, sam dociekliwie 
szuka nowych wzorów, zaska-
kuje kolejnymi umiejętnościami. 
Ósmoklasista jest nie tylko guru 
sztuki origami, ale również bardzo 
serdecznym człowiekiem i życz-
liwym, dobrym kolegą, uczniem 
- dodaje nauczycielka.

W tym roku Wojtek został wy-
różniony w VII Ogólnopolskim 
Międzyszkolnym Konkursie 

Origami Papierowe Zwierzęta 
,,I kudłate, i łaciate, pręgowane 
i skrzydlate. Te, co skaczą i fru-

Od roku za naszą wschodnią granicą trwa bezsensowna i 
okrutna wojna. Tysiące ludzi zostało pozbawionych dachu nad 
głową czy podstawowych środków do życia - w tym żywno-
ści. Dlatego kolejny raz Szkolne Koło „Caritas” przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Imielinie organizuje zbiórkę artykułów 
spożywczych o przedłużonym terminie przydatności. 

Produkty zbierane będą do 10 marca 2023 r. Następnie dary 
zostaną przekazane do ss Karmelitanek Dzieciątka Jezus w 
Krakowie-Balicach, a stamtąd wolontariusze ukraińscy za-
wiozą je do Chersonia i Krzywego Rogu w Ukrainie. Wszyst-
kich ludzi dobrego serca prosimy o wsparcie, zachęcamy do 
działania. Łączy nas wspólny cel. (sp1)

Dobrze, że jesteś

uchodźcy z Ukrainy, ponieważ 
dzięki temu społeczność Szko-
ły Podstawowej nr 2 autentycz-
nie pomaga krajowi dotkniete-

mu wojną i solidaryzuje się z 
nim. 

Kinga Kotarba 
Uczennica SP nr 2 w Imielinie

Poukładany chłopak

wają do konkur-
su zapraszają”. 
Wzięło w nim 
udział aż 135 
uczniów z 10 
województw, a 
w kategorii klas 
8 na podium 
znalazło się za-
ledwie dwóch 
uczniów! Tym 
bardziej gratu-
lujemy Wojt-
kowi zdobycia 
tak wyjątkowej 
nagrody i jeste-
śmy niezwykle 
dumni z pracy, 
jaką wykonał. 
Jego prace moż-
na zobaczyć na 
stronie inter-
netowej szkoły. 
(sp2)

(Wy)uczeni w Piśmie
jomości Ewangelii wg św. Łu-
kasza. W tym samym konkursie 
Jakub Wilk z 5 klasy był VII. 

Wojtek zdobył w 
etapie pisemnym 
37 punktów, a 
Jakub 36 (na 40 
możliwych). 

Był to finał 
XXVIII Diece-
zjalnego Konkur-
su Wiedzy Biblij-
nej. - Ten bardzo 
prestiżowy kon-
kurs składał się 
aż z 3 etapów: 
szkolnego (w któ-
rym startowała 
również piątokla-
sistka Milena Ro-
galska), rejono-
wego, w którym 
Kuba i Wojtek 
zajęli I i II miejsce 
oraz diecezjalne-
go - wyjaśnia dr 
Monika Owsian-

ka-Moralewicz, katechetka, która 
pracowała z dziećmi. - Konkurs 
był trudny, wymagał szczegóło-
wej znajomości treści Ewangelii. 
W finale, który odbył się 16 lute-
go, wzięło udział 50 uczniów z 39 
szkół Archidiecezji Katowickiej 
- relacjonuje nauczycielka. 

I Wojtek i Kuba lubią czytać, 
więc nadzwyczajne motywowa-
nie nie było potrzebne. A w domu 
czytali i przygotowywali się pod 
okiem rodziców. Oni również du-
żo się nauczyli. Marta Styzińska, 
mama Wojtka, chwali organiza-
cję wydarzenia. - Po konkursie 
uczestnicy zwiedzili Kurię Me-
tropolitalną i Panteon Górnoślą-
ski, poznali historię Kościoła na 
Śląsku, a także spotkali z arcy-
biskupem Wiktorem Skworcem 
- opowiada pani Marta. 

- Zdobyliśmy wiedzę nie tyl-
ko z religii, ale także z historii, 
geografii, a przede wszystkim 
nowe doświadczenie - zauważa 
Jakub Wilk. (sp2)
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Po dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią Bi-

blioteka Miejska w Imielinie 
wróciła do uroczystości wręcza-
nia Złotych Kart i podsumowania 
roku czytelniczego.

Dyrektorka MCK Jadwiga 
Mikunda przybliżyła zebranym 
w auli biblioteki działalność pla-
cówki w minionym roku, podała 
statystykę czytelniczą: ile i w 
jakim zakresie wiekowym wy-
pożyczano książki oraz z jakich 
dziedzin.

Tym, którzy przeczytali naj-
więcej książek wręczane są 
Złote Karty Czytelnika. Tego-
rocznymi laureatami zostali: 
Karolina Gajówka, Wojciech 
Gajówka, Lidia Gawlik, Lilianna 
Głomb, Bernadeta Lipska, Klau-
dia Klisz, Magdalena Mandrysz, 
Anna Mazur, Piotr Miedniok, 
Małgorzata Mieszczakowska, 
Ewa Szumańska i Irena Uciecha. 

Owady, zwierzęta, wróżki, 
księżniczki, książęta, ry-

cerze, królowie i inni bohate-
rowie przybyli na karnawałowe 
bale przebierańców, które w lu-
tym odbyły się w przedszkolu. 

15 lutego bawiły się młodsze 
przedszkolaki w sali przygo-
towanej w holu przedszkola. 
Dzień później bawiły się dzieci 
w przedszkolu przy ul. Dobrej. 
Ich salą balową została sala 
gimnastyczna w Szkole Pod-
stawowej nr 2. Nauczycielki 
włożyły mnóstwo starań w to, 

Konkurs polegał na wyko-
naniu zabawki z różnego 

rodzaju materiałów odpado-
wych. Jego głównym celem 
było pogłębienie wiedzy dzie-
ci na temat ekologii i ochrony 
środowiska oraz rozbudzanie 
wyobraźni i fantazji. Do udziału 
w konkursie zaproszono dzieci 
z wszystkich oddziałów. Wśród 
prac pojawiły się m.in. ciekawe 

Z okazji święta zakochanych 
Miejskie Centrum Kultury w 
Imielinie zaprosiło do udziału 
w konkursie literackim „Wa-
lentynkowe rymowanki” oraz 
zorganizowało warsztaty krea-
tywne ozdób walentynkowych. 

Młodzież ze SP nr 1 osiągnę-
ła bardzo wysokie wyniki 

w zawodach sportowych rangi 
powiatowej. Dziewczyny z klas 
8. pod okiem Barbary Wojtowicz 
zajęły II miejsce w Powiatowych 
Igrzyskach Młodzieży w koszy-
kówce. Rywalizację o pierwsze 
miejsce minimalnie przegrały ze 
szkołą z Lędzin, pozostawiając w 
pokonanym polu kilka zespołów z 
naszego powiatu. 

W tych samych zawodach 
chłopcy również zameldowali się 
na podium. W hali sportowej w 
Lędzinach spotkało się pięć dru-
żyn z gmin naszego powiatu. Po 
czterech meczach Imielin zajął 
drugie miejsce, pokonując Lędzi-
ny, Bieruń i Bojszowy. 

Laureaci Złotej Karty

Książkami nagrodzeni zostali 
również ci czytelnicy, którzy 
już posiadają Złote Karty i na-
dal rokrocznie utrzymują wyso-
kie wskaźniki czytelnictwa. 

Uroczystość biblioteczną 
uświetnił występ Kingi Brody 
oraz Oliwki Kramek, biorących 

udział w zajęciach sekcji wokal-
nej przy MCK pod kierowni-
ctwem Henryki Pałus. Wyróż-
nionym pogratulował burmistrz 
Jan Chwiędacz. Każdy uczest-
nik spotkania w bibliotece 
otrzymał prezent – pamiątkową 
torbę na zakupy. (da)

W zawodach w piłce ręcznej 
ekipa z Imielina nie miała sobie 
równych podczas turnieju, który 
odbył się w Bieruniu. W syste-
mie „każdy z każdym” wygrała z 
drużynami z Bierunia, Bojszów i 
Świerczyńca. Dzięki temu będzie 
reprezentować powiat podczas  
zawodów na szczeblu rejono-
wym. Opiekunem grupy był Piotr 
Klimczok. Sukcesy zostały na-
grodzone dyplomami oraz sym-
bolicznymi statuetkami. 

Regularnie uczniowie SP nr 1 
z zawodów sportowych wracają z 
tarczą. To efekt pracy nauczycieli 
wychowania fizycznego. Dużą 
rolę odgrywa zaangażowania 
uczniów i specjalnie  przygotowa-
ny cykl lekcji. Przynoszą efekty 

praca nad taktyką, motoryką czy 
doskonalenie techniki gry. Zwy-
cięzcom gratulujemy i czekamy 
na kolejne dobre wieści. 

Drużyna dziewczyn: Maja 
Górny, Antonina Latoń, Maria 
Mieszczakowska, Aleksandra 
Habryka, Paulina Staniewska, 
Melania Duży, Emilia Hermyt, 
Maja Sztanderska, Eliza Buko-
wiec, Maja Jagla.

Drużyna chłopców (koszy-
kówka i piłka ręczna): Maciej 
Hałaczkiewicz, Mateusz Kraw-
czyk, Adam Kitlas, Jan Pielorz, 
Paweł Żurek, Michał Janik, Łu-
kasz Haponiuk, Kacper Gaweł, 
Kamil Matczak, Przemysław 
Górkiewicz, Grzegorz Brzenk, 
Seweryn Sieka. (sp1)

Sportowi mistrzowie 

Konkurs i warsztaty 
Uczestnicy ozdabiali metodą 
decoupage drewniane i styro-
pianowe serca. Zajęcia oka-
zały się wspaniałą okazją do 
przygotowania niebanalnych 
walentynkowych upominków. 
(mck)

żeby przedszkolaki poczuły w 
tych dniach wyjątkowy, kar-
nawałowy klimat. Bo i dzieci 
były przecież zupełnie wyjąt-
kowe. Wszyscy bawili się przy 
dźwiękach muzyki, pod kie-
runkiem wodzireja oraz swo-
ich pań, które także się trochę 
odmieniły. W każdej grupie 
nie zabrakło też konkursów, 
prezentacji strojów i słodkiego 
poczęstunku. Po wspaniałej za-
bawie pozostały nam pamiąt-
kowe zdjęcia i plany na kolejny 
karnawał. (kw)

Bale przebierańców

pojazdy, zwierzęta, gry stoliko-
we i zręcznościowe. Zgodnie z 
założeniami konkursu przyzna-
no nagrody oraz wyróżnienia 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych (osobnych dla każ-
dego rocznika dzieci). Wszyst-
kie dzieci otrzymały nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy. Spon-
sorami nagród było Przedszko-

Konkurs na eko-zabawkę

Dokończenie na str. 6
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W naszej gwarze (7) 

Stan bezpeczeństwa w mieście

W niedzielę 26 lutego w 
kościele pw. Matki Bo-

skiej Szkaplerznej w Imielinie 
odbyła się uroczysta Msza Św. 
w intencji karmelitanki siostry 
Teodory. Siostra obchodziła 
swoje 92 urodziny, z tego ponad 
61 lat zakonnej profesji i ponad 
32 lata przebywała w Imielinie. 
Msza była uroczysta -  nie za-
brakło serdecznych życzeń dla 
dostojnej Solenizantki.

Siostra Teodora czyli Józefa 
Jamróz – od Najświętszej Eu-
charystii, karmelitanka Dzie-
ciątka Jezus, urodziła się 27 lu-
tego 1931 roku w Wadowicach. 
Od 1945 roku uczęszczała do 
Gimnazjum im. Marcina Wa-
dowity w Wadowicach - do te-
go samego, w którym uczył się 
Święty Jan Paweł II, ukończyła 
je w 1948 r. 

Następnie kontynuowała na-
ukę w Liceum Administracyj-
nym w Bielsku-Białej. Tam w 
1950 r. zdała egzamin dojrzało-
ści. W grudniu tegoż roku roz-
poczęła pracę biurową w dziale 
księgowości i planowania Spół-
dzielni Pracy w Wadowicach, 
gdzie pozostawała do sierpnia 
1954 roku. 

Siostra Teodora należała od 
najmłodszych lat do sodalicji 
mariańskiej przy parafii Ofia-
rowania Najświętszej Marii 
Panny oraz do bractw Szkaple-

Świniobicie na wsi to było 
takie małe święto. Cało 

rodzina sie radowała, że zjy 
coś dobrego i świyżego. Na-
wet somsiady sie cieszyły, bo 
wiedzieli, że dostaną na łobiod 
krupnioki, żymloki a nawet le-
berwuszt. 

Ale musza zacząć łod począt-
ku. Żeby uchować wiepszka 
trzeba było mieć kawołek pola, 
na którym trza było zasioć żyto 
na łosucie, zimnioki i ćwikła. 
To była podstawa wyżywiynio 
wiepszka, żeby miyso miało 
łodpowiedni smak, nawet tu-
ste z takiego chowu to dzisiej 
rarytas. Dzisiej wiepszka sie 
chowie sztyry abo pięć miesię-
cy, połowa myni niż downi, na 
paszy i chymi, kosztym smaku 
mięsa i jakości. 

Po zabiciu masorz spuszczał 
krew, któro trza było ciągle 
mieszać, by sie nie siadła, bo 
była potrzebno do krupnioków, 
żymloków i preswusztu. 

Potym zacynoł parzyć 
wiepszka wrzoncom wodom, 
żeby go ogolić, a przy łokazji 
łomyć. Jak wiepszek był łogo-
lony i piyknie łomyty to broł 
sie za rozbiórka. Łeb, podro-
by, przednie golonka i jeszcze 
trocha miynsa londowały w 
wielkim garcu i sie warzy-

Świniobicie 

ło. Te miynso było najlepsze 
z całego świniobicio, a był to 
werflajsz, na który wszyscy 
co pomogli przy świniobiciu, 
czekali. Dostawało sie na talerz 
po kawałeczku serca, wątroby, 
coś miynsa z łeba, kawałek 
ucha. Jak nazbiyrało sie te-
go cały talerz, to sie to trocha 
posoliło, popieprzyło i jeszcze 
trocha zymftu do tego, to była 
pycha. Masorz nabroł do gorka 
tyj zupy z miynsa, posolył, po-
pieprzył, dodoł do smaku magi 
i naloł kazdymu do gorcka, do 
tego kromka chleba. Po takiym 
jedzeniu do wiecora niy musio-
łeś już jeś. 

Żeby łodrobić to dobre je-
dzenie, trza było namleć pie-
przu, łobrać pora kilo cebule i 
pokrojić, łobrać pora ząbków 
cosku, a potym sie brać za me-
lynie mynsa na leberwuszt i 
trocha do krupnioków. Masorz 
niy mioł maszynki do mielynio 
na prond ino na korbka, a jak 
sie kończyło mełcie, to już ryn-
ce bolały fest. 

Potym masorz sie broł za 
najgorszo i śmierdząco robota, 
pucowanie flaków. A musioł 
to zrobić, bo trza było do cegoś 
nadzioć krupnioki, żymloki i 
leberwuszt. Preswuszt nadziy-
woł do żołądka i macherzyny, 

a leberwuszt do takich rubszyk 
flaków. Jak sie zacynało puco-
wanie flaków to jo sie zaroz 
broł do dom, bok niy lubioł tyj 
śmierdzącyj roboty. Dopiyro na 
wiecor żech szed po krupnioki i 
to co mi sie należało za pomoc. 

Jak masorz skońcył swoja ro-
bota i poszeł do dom, to gospo-
dyni zacynała miynso ukłodać 
według przeznaczynio. Jedno 
do wyndzynio, inksze do za-
mrażarki. Spyrka na tuste, nogi 
i trocha skóry na galert itd. A 
jak jeszcze niy było zamraża-
rek, to całe miynso sie soliło i 
układało w beczce, wynosiło 
sie do zimnego, najczyści do 
pywnice.

Roz łojciec ze synym wybra-
li sie na świński torg we cwor-
tek do Oświęcimia furmanką, a 
było to przed wojną. Na torgu 
kupili dwie dorodne świnki, 
załadowali na furmanka i jadą 
do dom. Syn na tyj furmance 
godo do łojca: 

- Jak te świnie urosną i jak 
je zabijymy, to byda ino som 
leberwuszt i preswuszt jod. A 
łojciec trzask go batym po ple-
cak. 

- Tato za co? 
- Jo ci dom bez chleba jeś, ty 

smarkocu. 
Klemens Stolorz

92 lata życia siostry Teodory
rza Św. i Dzieciątka Jezus przy 
kościele Ojców Karmelitów w 
Wadowicach. W 1952 r. zamie-
rzała wstąpić do Zgromadzenia 
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka 
Jezus, lecz stan zdrowia nie po-
zwolił na to. Zrobiła to dopiero 
po pomyślnym przebiegu ope-
racji nogi. 

Po ukończeniu okresu for-
macyjnego 25 maja 1956 r. 
złożyła pierwszą profesję cza-
sową, przybierając imię Ma-
ria Teodora od Najświętszej 
Eucharystii. W październiku 
tego samego roku została skie-
rowana na dwuletnie studium 
katechetyczne w Wyższym 
Instytucie Katechetycznym w 
Krakowie. Następnie pracowa-
ła jako wychowawczyni dziew-
cząt w Domu Dziecka Caritas 
w Sosnowcu. 

Od stycznia 1961 roku prze-
bywała w Czernej, w tzw. dru-
gim nowicjacie przed ślubami 
wieczystymi. W kwietniu tego 
roku została skierowana na no-
wą placówkę do Mielca. Była 
tam odpowiedzialna za zorga-
nizowanie życia wspólnoto-
wego i pracy sióstr przy miej-
scowej parafii. Sama zajęła się 
katechizacją małych dzieci w 
kilku okolicznych punktach 
katechetycznych. 

25 maja 1961 r. siostra Teo-
dora złożyła w Czernej śluby 
wieczyste. W sierpniu 1964 r. 
została przeniesiona z Mielca 
do Nowej Jeziornej koło War-
szawy, w marcu 1966 roku na 
kapitule generalnej została 
powołana do Rady General-
nej. Pracowała w Balicach. 
Jednocześnie studiowała        
w Instytucie Liturgicznym w 
Krakowie. 

27 lipca 1970 roku skiero-
wano s. Teodorę na placów-
kę w Imielinie, gdzie pełniła 
obowiązki przełożonej do-
mu i katechetki. W grudniu      
1990 roku została wybrana 
przez władze zakonne na mi-
strzynię nowicjatu i przenie-
siona do Łodzi, była odpo-
wiedzialna za przygotowanie 
kandydatek do życia w duchu 
instytutu. Funkcję tę pełni-
ła do końca grudnia 1993 r. 
W styczniu roku następnego 
przeniesiono ją do Sosnowca, 
potem do Kroczyc, a w lipcu 
2003 r. powróciła do parafii, 
której poświęciła w sumie 
najwięcej lat swojego życia, 
czyli do Imielina. (da)

mat zaawansowania prac zwró-
ciliśmy się do rzecznika PSP w 
Tychach. Po kilku godzinach na 
facebooku tyskich strażaków 
pojawiła się wizualizacja przy-
szłej siedziby Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej nr 2, która ma 
powstać przy ul. Turystycznej 
w Ścierniach (przy drodze nr 
931 do Pszczyny).

Nowy komendant 
Raport PSP w Tychach za 

rok 2022 był ostatnim, który 
swym podpisem zatwierdził 
komendant st. bryg. mgr inż. 
Piotr Szojda, gdyż w lutym br. 
przeszedł na emeryturę. No-
wym komendantem tyskiej i 
powiatowej zawodowej straży 
pożarnej został bryg. Wojciech 
Rapka, który w latach 2016-23 
pełnił służbę w Komendzie Wo-
jewódzkiej PSP w Katowicach, 
zajmując kolejno stanowiska: 
zastępcy naczelnika Wydziału 

Operacyjnego i naczelnika tego 
wydziału.  

W środku statystyki
Z policyjnych danych doty-

czących roku 2022 dowiaduje-
my się, że na terenie powiatu 
doszło do 636 przestępstw - to 
jest o kilkanaście mniej niż w 
roku 2021. Mniej było ich w 
czterech gminach powiatu, na-
tomiast więcej niż w poprzed-
nim roku odnotowano tylko w 
Lędzinach. 

Imielin zajął w tej niechlub-
nej statystyce 3 miejsce – czy-
li takie, jakie przypada mu ze 
względu na liczbę mieszkań-
ców (Bieruń i Lędziny liczą ich 
więcej, Bojszowy i Chełm Śl. 
mniej niż Imielin). 

Najliczniejsza kategoria (aż 
2/3 przypadków) w policyjnych 
danych to przestępstwa opisane 
jako „inne”.  Wśród tych nazwa-
nych konkretnie najwięcej było 
w powiecie nietrzeźwych kie-

rujących pojazdami (79 osób) 
– w Imielinie 12. Tylko o jedno 
mniej było kradzieży mienia (w 
Imielinie 6 przypadków), kra-
dzieży z włamaniem odnotowa-
no 36 (Imielin 12 przestępstw), 

le Miejskie nr 1 w Imielinie 
oraz firma „Master – Odpady 
i Energia Sp. z.o.o” z Tychów. 
Po likwidacji wystawy  przed-
szkolaki będą więc miały oka-
zję bawić się eko-zabawkami w 
swoich przedszkolnych salach. 

do zniszczenia mienia doszło   
29 razy (w Imielinie 8 razy). 

Najmniej odnotowano prze-
stępstw związanych z uszko-
dzeniem ciała – w powiecie 15, 
a w Imielinie 1. (zz)  

Konkurs zorganizowany został 
przez nauczycielki: Annę Sto-
larczyk i Martynę Kędrak, któ-
re dziękują dzieciom za liczny 
udział w zmaganiach, a rodzi-
com za nadzór i pomoc w przy-
gotowaniu konkursowych prac. 
(kw)

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 5

Konkurs na eko-zabawkę
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Miejskie Centrum Kultury zaprasza
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Dzień Kobiet z piosenką Krzysztofa Krawczyka  
„Gdzie Ty, tam ja” – Mateusz Ostrowski śpiewa 
Krzysztofa Krawczyka 
12 marca (niedziela) godz. 18:00 
Dom Kultury „Sokolnia” 

Mateusz Ostrowski w roku 2021 zagrał główną rolę w 
Teatrze Powszechnym w Łodzi, w spektaklu inspirowa-
nym postacią Krzysztofa Krawczyka „Chciałem być”. 
To komedia, która prezentuje subiektywne spojrzenie re-
żysera Michała Siegoczyńskiego na fenomen Krzysztofa 
Krawczyka jako artysty i człowieka. Będzie to muzycz-
ne widowisko pełne anegdot, odwołań, cytatów i wspo-
mnień... 

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w placówkach MCK

Kabaret SMILE – nowy program
24 marca (piątek) godz. 18:30 
Dom Kultury „Sokolnia”  

Jeden z czołowych kabaretów polskiej sceny artystycz-
nej. Preferuje skecze obyczajowe, bazujące na humorze 
sytuacyjnym oraz na charakterystycznych postaciach. 
Lubi bawić się formą. Szuka absurdów życia codzienne-
go i przenosi je na scenę. 

Bilety w cenie 50 zł do nabycia w placówkach MCK.

Misterium Męki Pańskiej 
w wykonaniu Teatru Komanderów
2 kwietnia (niedziela) godz. 17:00 
Dom Kultury „Sokolnia” 

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Teatru Koman-
derów to tradycyjne przedstawienie oparte na tekstach 
ewangelicznych zaadaptowanych przez założyciela teatru 
Józefa Komanderę. Wystawiane od prawie 60 lat, niegdyś 
w „szopie” na Pasieczkach, a od 2001 roku w Domu Kul-
tury „Sokolnia” – w nowej inscenizacji, z nową oprawą 
muzyczną, światłami, efektami akustycznymi. 

Ze starego spektaklu pozostała jednak cała warstwa 
tekstowa oraz większość dekoracji i strojów, wykonanych 
jeszcze przez autora przedstawienia i jego żonę Elżbietę. 
Adaptacji Misterium do warunków scenicznych „Sokol-
ni” dokonała obecna szefowa teatru Stanisława Szczepa-
nik. Przedstawienie składa się z 10 obrazów, trwa ok. 90 
minut, bierze w nim udział ponad 30 aktorów.

Wejściówki w cenie 10 zł do nabycia w placówkach 
Miejskiego Centrum Kultury.

„Bajka o Gajowym Chrobotku” – bajka rodzinna
15 kwietnia (sobota) godz. 17:00 
Dom Kultury „Sokolnia” 

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na 
wspaniały spektakl rodzinny pt. „Bajka o Gajowym 
Chrobotku”. 

Poznajcie Chrobotka, bohatera bajki Vaclava Ctvrtek’a. 
Ten dobry gajowy nauczy was z pewnością jak zachowy-
wać się w lesie. Potrafi stanąć w obronie zwierząt, za co 
niestety przyjdzie mu stracić las, którym się opiekuje. 
Krecik Kamratek i rusałka Józefka na pewno mu pomo-
gą. Myśliwy Krępak zrobi jednak wszystko, by do tego 
nie dopuścić. Przedstawienie uczy, że nie warto się kłó-
cić, a wykorzystując innych możemy tylko stracić przy-
jaciół. W spektaklu „zagrają” lalki typu muppet.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w placówkach Miej-
skiego Centrum Kultury.

„Biuro (nie)matrymonialne” – spektakl komediowy
21 kwietnia (piątek) godz. 18:00 
Dom Kultury „Sokolnia” 

Zapraszamy na spektakl komediowy w wykonaniu 
aktorów Stowarzyszenia Projekty Edukacyjno-Kul-
turalne „PEK”. Akcja dzieje się w tytułowym biurze 
matrymonialnym, w którym trzy różne pod względem 
osobowości i charakteru kobiety oczekują błyska-
wicznego spełnienia marzeń o partnerze idealnym. Do 
biura trafia również Lucjan z zamiarem odnalezienia 
swojej drugiej połówki. Właściciel biura jest jego sta-
rym, dobrym przyjacielem. Spieszy więc z pomocą i 
spośród trzech wyjątkowych kandydatek, wskazuje tę 
„jedyną”. Finalnie, gdy dochodzi do spotkania, okazu-
je się, że wybranką jest była żona Lucjana. Scenariusz 
powstał na podstawie tekstu Andrzeja Dembończyka.

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w placówkach MCK.

Kulturalny bilet – podaruj bilet na Dzień Matki
Zapraszamy do zakupu biletów na koncert zorganizo-

wany w Domu Kultury Sokolnia 21 maja z okazji Dnia 
Matki w wykonaniu Bojszowskiej Orkiestry „Ponticel-
lo” - w specjalnym programie przygotowanym z okazji 
święta naszych Mam.

Bilety w cenie 50 zł już do nabycia w placówkach 
MCK.

Co się działo w MCK
W minionym roku do biblioteki w Imielinie zakupiono 

1157 woluminów i audiobooków za ponad 30 tys. zł (w 
większości za pieniądze miasta, natomiast 6 tys. zł wynio-
sła dotacja Biblioteki Narodowej. Księgozbiór imielińskiej 
książnicy na koniec roku wynosił niemal 34 tys. pozycji i 
był o niemal tysiąc pozycji większy niż przed rokiem. Z bi-
blioteki korzystało 1800 czytelników, którzy wypożyczyli 
32,7 tys. pozycji. Ponadto w bibliotece można skorzystać z 
30 tytułów czasopism. 

Biblioteka i DK „Sokolnia” są miejscami, w których 
działają liczne koła zainteresowań - w bibliotece jest           
10 takich kół, a w Sokolni 14. Są to zajęcia plastyczne, hob-
bystyczne, muzyczne, taneczne, czy rekreacyjne. 

By ułatwić korzystanie z księgozbioru biblioteka od 
stycznia br. również czynna jest w każdą pierwszą oraz 
trzecią sobotę miesiąca w godzinach 9.00 - 13.00.

MCK pozyskało z Biblioteki Śląskiej pakiet książek      
(32 egzemplarze) dla dzieci i młodzieży w języku ukraiń-
skim z przeznaczeniem na potrzeby działalności kultural-
nej - w szczególności na udostępnianie książek obywate-
lom Ukrainy chroniącym się na terenie Polski.

MCK w związku z kampanią zorganizowaną z okazji 
istnienia 5-lecia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii pt: „Święto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
Kierunek GZM, Poznajmy się 2 lipca!” w ramach wspar-
cia wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji 
Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pozyskało 
blisko 20 tys. zł na organizację trzech projektów. 

Pierwszy to „Z naturą na Ty - Poznajmy się”. Był to ple-
ner malarski, podczas którego uczestnicy zapoznali się z 
malarstwem plenerowym. Ponadto wykonano kolorową 
instalację z kamieni pomalowanych na różne barwy.

Drugi nosił nazwę „W dwie godziny dookoła zalewu 
- Poznajmy się”. Projekt polegał na spacerze dookoła za-
lewu. Wiódł przez trójkąt gmin Imielin, Chełm Śląski, 
Mysłowice oraz wzdłuż granicy województwa śląskiego, 
co dało możliwość zapoznania się nie tylko z lokalnymi, 
a także przyległymi zakątkami regionu. Trasa obfitowa-
ła w walory edukacyjne, krajobrazowe oraz poznawcze, 
W trakcie wycieczki uczestnicy zapoznali się z historią 
zbiornika wody pitnej oraz z procesem produkcji wody. 
Na zakończenie relaksowali się na terenie Yacht Clubu 
Opty, zdobywali wiedzę na temat żeglarstwa regatowego 
i windsurfingu podczas warsztatów z Komandorem Yacht 
Clubu, a także korzystali z rowerków wodnych.

Trzecim projektem był „Przestrzenny pokaz laserowy - 
Poznajmy się”. Był to pokaz z użyciem nowatorskiej grafi-
ki laserowej w postaci logotypów miasta i metropolii, któ-
ry zapewnił odbiorcom wyjątkowe doznania wizualne.

Ponadto MCK uczestniczyło w obchodach XV Metro-
politalnego Święta Rodziny 2022. W ramach Dnia Dzie-
cka zorganizowano imprezę pt: „Wszystkie dzieci nasze 
są - szczęśliwa rodzina, uśmiechnięte dziecko”. W progra-
mie znalazł się spektakl pt.: „Dobre rady Lisa Witalisa” 
w wykonaniu aktorów O!Teatr, animacje oraz warsztaty 
plastyczne i integracyjne.

MCK pozyskało również w ramach projektu „Cyfrowi 
eksperci w podregionie tyskim” robota EDISON wraz z 
grą Scottie Go oraz tabletami. Warsztaty prowadzone były 
przez pracowników biblioteki we współpracy z trenerami 
z wykorzystaniem robotów, klocków i gier edukacyjnych. 
Uczestnicy poznali podstawy programowania, rozwinęli 
umiejętności logicznego myślenia i wyobraźnię prze-
strzenną. Dziennikarstwo on-line to były zajęcia pozwa-
lające uczestnikom na sprawnie poruszanie się w świecie 
social mediów, portali i serwisów internetowych. Zajęcia 
te rozwinęły kompetencje medialne oraz wiedzę z zakresu 
grafiki reklamowej, autopromocji, wystąpień publicznych 
i kształtowania wizerunku. (mck)
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Aniela Maria Rechul 
Córka Sebastiana i Katarzyny 
chrzestni: Wojciech Wachowiak i Hanna Maślanka 
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Igor Rogowski z Imielina zdobył 
tytuł młodzieżowego mistrza 

Polski w futsalu (U-17), czyli w 
halowej piłce nożnej. Zawody te 
odbyły się 10 - 12 lutego w Ty-
chach. Igor reprezentował na nich 
barwy AZS Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach - klubu współ-
pracującego z Rozwojem Katowi-
ce, którego jest zawodnikiem.

Trenować piłkę nożną rozpo-
czął w I klasie szkoły podstawo-
wej w Pogoni Imielin pod okiem 
Łukasza Stęchłego i Jarosława 
Zadylaka. Na treningach robił tak 
duże postępy, że będąc w V klasie, 
został zaproszony do akademii 
piłkarskiej klubu Rozwój Kato-
wice, gdzie dalej rozwijał się jako 
sportowiec i grał z zawodnikami 
rocznikowo dwa lata starszymi. 
Występował w Centralnej Lidze 
Juniorów U-15 i U-17, a teraz gra 
jako junior starszy (A1), rywa-
lizując w I lidze śląskiej. Mimo 
młodego wieku (rocznik 2006) 
zadebiutował już w seniorskiej 
IV lidze oraz w rozgrywkach Pu-
charu Polski.  

„Wykonuje bardzo dobrą pra-
cę na treningach i meczach ligi 
juniorów starszych A1. Obserwu-
jemy to i dostrzegamy, że szanse 
dla niego powinny napływać w 
coraz większym stopniu. Ten 
chłopak ma charakter, nie boi się.” 
Tak charakteryzował jego występ 
na stronie internetowej klubu po 
jednym z meczów Tomasz Wró-

bel, szkoleniowiec Rozwoju. Na-
tomiast Rafał Bosowski, trener 
juniorów starszych Rozwoju, tak 
charakteryzuje swego podopiecz-
nego: „Już w trampkarzach był 
jednym z liderów i organizato-
rów drużyny. Zawsze obecny na 
treningach, odważny, potrafiący 
zagrać ciekawą piłkę, agresywny 
w odbiorze. Grał już na środku i 
boku pomocy, na boku i środku 
obrony. Jest na boisku bystry. 
Gra gdziekolwiek się go wystawi. 
Podobnie jak cała ekipa, zrobił 
mega postęp, rywalizując w lidze 
juniorów przeciwko zawodnikom 
starszym nawet o trzy lata, Mnó-
stwo pracy przed nim, ale ma po-
tencjał. Fajne jest to, że obojętnie 
w jakim meczu, gra tak samo bez 
kompleksów”.

Igor łączy naukę ze sportem w 
katowickim liceum. Trenuje 4 ra-
zy w tygodniu, a w weekendy bie-
rze udział w rozgrywkach. (zz)    

Dwa dni trwała rywalizacja 
ponad trzystu uczestni-

czek w V Turnieju Walentynko-
wym w gimnastyce artystycz-
nej, który 25 i 26 lutego odbył 
się w hali sportowo-widowisko-
wej przy ul. Sapety.  

Przyjechały z kilkunastu 
klubów z różnych stron kraju 
(Warszawy, Gdyni, Łodzi) i 
ze Słowacji. W turnieju wzięły 
udział także dzieci z Ukrainy 
przebywające w Polsce. Ry-
walizowały w konkurencjach 
rekreacyjnych i wyczynowych. 
Tak liczna obecność uczestni-
ków, którzy przybyli nieraz z 
odległych miast do niewielkie-
go Imielina, świadczy o atrak-
cyjności i bardzo dobrej orga-
nizacji turnieju.

- Przygotowania do zawo-
dów trwają tygodniami. To mi-
łe usłyszeć od uczestników, że 
panuje u nas wyjątkowo ciepła 
atmosfera, a dzieci wracają do 
domów zadowolone i szczęśli-
we – mówi Agnieszka Chmie-
lewska, założycielka klubu 
„Energia” Imielin. – To dzię-
ki zaangażowaniu rodziców 
dziewczynek, zarządu klubu 
oraz sponsorów możemy pręż-
nie działać i organizować tur-
nieje na tak wysokim poziomie. 
Rodzice bardzo angażują się w  

organizację zawodów: stroją 
salę, przygotowują  bankiet dla 
sędzin i trenerów, a także pieką 
ciasta na potrzeby klubowego 
sklepiku. W tym roku zebrane 
środki zostały przeznaczone 
na maty i sprzęt grający na sali 
przy ul. Miarki.

Tak jak podczas poprzednich 
turniejów ozdobą zawodów były 
pokazy baletowe przygotowane 
przez gospodarzy. W pierwszym 
do muzyki z baletu „Dziadek 

instruktorka tańca klasycznego 
Aneta Pająk-Cwojdzińska. Mię-
dzy pokazami dzieci wystąpiła 
Leokadia Duży, solistka Opery 
Śląskiej, której akompaniował 
Piotr Kopiński, muzyk NOSPR 
Katowice. Swój pokaz zapre-
zentowały również dziewczyn-
ki ze Słowacji.  

A. Chmielewską zapytali-
śmy także o perspektywy dla 
rozwoju gimnastyki artystycz-
nej w Imielinie. Okazuje się, że 

Walentynkowe gimnastyczki 

do orzechów” wystąpiła grupa 
dziewczynek w różnym wieku 
– od pięcioletnich do nastolatek. 
W drugim piękną etiudę baleto-
wą zaprezentowały juniorki Zu-
zanna Pacwa i Hanna Rabczak 
(na zdjęciu poniżej), uczenni-
ce klasy sportowej w SP nr 1 i 
stypendystki sportowe miasta 
Imielin. Pokazy te przygotowała 

ta dyscyplina cieszy się dużym 
zainteresowaniem, klub się roz-
rasta. Pomimo że dziewczynki 
wykorzystują do ćwiczeń obie 
hale sportowe i wszystkie do-
stępne pomieszczenia, to i tak 
ta baza lokalowa nie wystar-
cza. Stąd marzeniem jest, aby 
dostęp do niej był większy.  

Jeszcze 10 lat temu ta dyscy-
plina sportowa w Imielinie nie 
istniała, dziś trudno sobie wy-
obrazić, żeby jej nie było. Stąd 
uzasadnione stają się słowa ini-
cjatorki tego sportu w Imieli-
nie: - Jestem dumna, że rozbu-
dziłam pasję gimnastyczną w 
tylu dzieciach. W dzisiejszych 
czasach każda minuta dziecka 
bez telefonu w ręce jest bezcen-
na – dodaje A. Chmielewska. 

Zawody i działalność klubu 
„Energia” Imielin zostały dofi-
nansowane przez Urząd Miasta 
Imielin. (zz) 
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