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Mistrzyni świata i Europy
J

ustyna Kaczkowska, zawodniczka klubu UKS Gimnazjum Twoja Merida Imielin,
zdobyła w lipcu mistrzostwo
Europy, a w sierpniu wywalczyła mistrzostwo świata wśród juniorów w kolarstwie torowym.
- To była niesamowita radość, euforia. Nie wierzyłem,
że to się dzieje naprawdę, dopiero następnego dnia dotarło
do mnie, że mamy mistrzostwo
świata – dzieli się swoimi wrażeniami Piotr Szafarczyk, trener Justyny.
- Jestem zaskoczony jej wynikami, bo startuje dopiero od
2,5 roku i weszła już na szczyt
w swojej kategorii wiekowej.
W najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewaliśmy się,
że może to tak szybko nastąpić
– zauważa Artur Kaczkowski,
ojciec Justyny i zarazem fizjoterapeuta.

Z zawodów na zawody
- Byłem przeciwny temu, żeby ścigała się na rowerze – mówi ojciec Justyny, który sam
był kolarzem (zdobył nawet puchar Polski w wyścigu na 1 km
oraz wicemistrzostwo Polski).
– Wcześniej uprawiała gimnastykę, później pływanie i w
szkole mistrzostwa sportowego
grała w siatkówkę. Jak zobaczyłem, że ma predyspozycje
do kolarstwa, przestałem się
sprzeciwiać – dodaje. Na pytanie dlaczego oponował, odpowiada, że kolarstwo to ciężki
sport, wymagający wielu wyrzeczeń, trudny, bez gwarancji
sukcesu. A te wyrzeczenia to
brak czasu spowodowany ciągłymi treningami i dojazdami
na zawody. I wylicza: - W so-

botę córka startowała w Prudniku, w niedzielę w Poznaniu,
w środę w Pruszkowie, dziś
w Imielinie. Tydzień temu się
wywróciła, dziś znów zaliczyła upadek.
Podczas niedzielnych zawodów w Imielinie Justyna wpadła na Czeszkę, która przewróciła się tuż przed nią. Na szczęście skończyło się na obdarciu
kolana i skrzywieniu koła roweru. - Mam umowę z córką,
że jak przyjdzie jutro i powie,
że nie chce uprawiać kolarstwa,
to ja ją zrozumiem… - wyjaśnia ojciec.
Co pozwala dziewczynie
osiągać takie sukcesy? - Wydolność organizmu, moc w
nogach, którą jeszcze rozwija.
Trzeba tylko te naturalne zdolności ćwiczyć – charakteryzuje Justynę trener. - Ogromna
ambicja, siła i upór - cechy

charakteru które są pożądane u
każdego sportowca – uzupełnia
ojciec.
Bielsko-Biała i Imielin
Justyna mieszka w BielskuBiałej, a zanim trafiła do Imielina, trenowała w Sosnowcu.
- Zauważyłem w Imielinie bardzo dobrą organizację i pracę z
młodzieżą, że klub jest świetnie
prowadzony przez Piotra Szafarczyka. Tu w tej samej kategorii
wiekowej co Justyna startowała
Weronika Misterek. Warto było
połączyć siły – wyjaśnia ojciec
powody przejścia do imielińskiego klubu.
Dziewczyny w ubiegłym roku
udanie wystartowały w zawodach na szosie, zdobywając wicemistrzostwo Polski. Natomiast
drużynowo zostały mistrzyniami w sprincie. Zaczęły również
jeździć w zawodach torowych

(jedyny kryty tor kolarski w Polsce znajduje się w Pruszkowie).
- Chcieliśmy, by razem dostały powołanie od kadry Polski,
niestety Weronika miała upadek,
potłukła głowę i to spowodowało 3 miesiące przerwy w treningach. Z powodu choroby musiała
się wycofać z zawodów na Łotwie – relacjonuje trener.
– Ustawiliśmy tak okres przygotowawczy, by z formą Justyny
trafić na mistrzostwa Europy i to
się udało. Natomiast Weronika
również ma coraz lepsze wyniki (o czym świadczy chociażby
zwycięstwo w Imielinie), robi
postępy i chce iść w kierunku
zawodów na torze – dodaje P.
Szafarczyk.
Cel - olimpiada
Zbliżająca się jesień nie jest
oznaką zakończenia sezonu koDokończenie na str. 6
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Justyna Kaczkowska odebrała gratulacje od burmistrza Jan Chwiędacza 6 września tuż przed wyścigiem kolarskim w Imielinie.

dychać, co z kolei nie sprzyjało
biciu rekordów.

Kurier

Droga do zwycięstwa
Podczas mistrzostw Europy
w Atenach Justyna w eliminacjach pojechała w tym samym czasie co druga na mecie
Francuzka, natomiast w finale
wygrała zdecydowanie i to z
wynikiem zaledwie o sekundę
gorszym od rekordu świata.
Na mistrzostwach świata rozgrywanych w Astanie
– stolicy Kazachstanu było
odwrotnie. Zdecydowanie, bo
o półtorej sekundy wygrała eliminacje, natomiast w finale z tą
samą Francuzką, co w Atenach
stoczyła wyrównany pojedynek. To nie był jedyny sukces
Justyny w tych mistrzostwach.
W wyścigu na 7,5 km zdobyła
srebrny medal, ulegając zawodniczce z Włoch.
Inne były warunki klimatyczne podczas obu zawodów.
W Atenach panował upał, co
pozwoliło uzyskiwać dobre
wyniki, natomiast w Kazachstanie wilgotność wynosiła
zaledwie 10% i trudno było od-



KRONIKA POLICYJNA
4 sierpnia na ul. Dunikowskiego skradziono telefon komórkowy
HTC one o wartości 1200 zł.
4 sierpnia na ul. Kordeckiego z niezamkniętego garażu skradziono migomat spawalniczy MIG-33 Interter o wartości 3200 zł.
6 sierpnia na ul. Banachiewicza z domu w budowie skradziono
zamontowane na dachu rynny. Wartość strat 1500 zł.
6 sierpnia na ul. Wandy na zapleczu baru skradziono 2400 zł.
7 sierpnia na ul. Kordeckiego został pobity mieszkaniec Imielina,
który doznał uszkodzenia zęba i otarcia naskórka lewego barku.
7 sierpnia na ul. Wandy policjanci zatrzymali 29-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich, który włamał się do magazynu i skradł 3 kanistry z 20 litrami oleju napędowego, 3 miedziane kable spawalnicze, 9
miedzianych siłowych kabli elektrycznych oraz wędzidło z postronkami z angielskiej uprzęży konnej. Straty wyniosły 15 tys. zł.
8 sierpnia na ul. Maratońskiej wybito tylną szybę w nissanie.
Wartość strat 500 zł.
10 sierpnia na ul. Adamskiego policjanci zatrzymali 62-letniego mieszkańca Lędzin, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – wynik badania 0,31 mg/l.
15 sierpnia na ul. Hallera policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 52-letniego mieszkańca Imielina, który kierował rowerem
w stanie nietrzeźwości – wynik 0,32 mg/l. Zatrzymany nie zastosował się do sądowego zakazu prowadzenia rowerów.
22 sierpnia na przystanku autobusowym na ul. Turystycznej
skradziono plecak z dokumentami (dowód osobisty, prawo jazdy,
karty bankomatowe oraz telefon komórkowy) i pendrivem. Wartość strat 1130 zł.
25 sierpnia na ul. Hallera policjanci zatrzymali do kontroli drogowej mieszkańca Lędzin, który kierował motorowerem w stanie
nietrzeźwości – wynik 0,35 mg/l
28 sierpnia na ul. Imielińskiej w salonie prasowym „Kolporter”
skradziono segregator z biletami miesięcznymi KZK GOP oraz
MZK Tychy. Straty wyniosły 7539 zł. (kpp)

KRONIKA STRAŻACKA

Kurier
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3 sierpnia strażacy jednostek OSP powiatu bieruńsko-lędzińskiego wraz z PSP Tychy oraz policją poszukiwali 67-letniego
mieszkańca Imielina.
3 sierpnia strażacy gasili pożar trawy przy ul. Hallera.
Strażacy usuwali gniazda os lub szerszeni z budynku przy ul. A.
Kordeckiego (8 sierpnia), os i szerszeni z dwóch budynków przy ul.
Imielińskiej i na ul. Drzymały(10 sierpnia), na ul. Kusocińskiego i
altanki przy ul. Satelickiej (11 sierpnia), z budynku przy ul. Karolinki (13 sierpnia), na ul. A. Kordeckiego (17 sierpnia), na ul. Malczewskiego (21 sierpnia), z altanki przy ul. Karolinki i z budynku
przy ul. Sosnowej (24 sierpnia) i na ul. Drzymały (27 sierpnia).
11 sierpnia strażacy zostali wezwani do martwego dzika na
ul. Imielińskiej. Tego samego dnia usuwali granulat z tworzywa
sztucznego do produkcji folii rozsypany na ul. Imielińskiej (od kościoła do zjazdu na ul. Poniatowskiego).
15 sierpnia strażacy usuwali plamę oleju z ul. Maratońskiej.
27 sierpnia strażacy zostali wezwani w związku z uruchomieniem się czujki tlenku węgla w budynku przy ul. Wyzwolenia.
Działania polegały na pomiarze tlenku węgla oraz na przewietrzeniu domu.
29 sierpnia strażacy gasili pożar trawy przy ul. Wiosennej.



DYŻURY RADNYCH
5 października (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w
godz. 1600 – 1700 dyżurują radni: Jan Jurecki, Barbara Orzeł
i Krzysztof Hochuł. Uwaga: radni oczekują na mieszkańców z
terenu całego miasta.
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 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

PORADY NOTARIUSZA

Czym zajmuje się notariusz?

N

otariusz jest powołany przez
Ministra Sprawiedliwości i
na co dzień zajmuje się sporządzaniem dokumentów zawierających
wolę stron. Mogą one dotyczyć
obrotu nieruchomościami, spadków, darowizn, ale również np.
założenia spółki akcyjnej. Kandydat na notariusza musi co do zasady ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej
i uzyskać tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej; odbyć
aplikację notarialną, która obecnie
trwa 3 lata i 6 miesięcy i zdać z
wynikiem pozytywnym egzamin
notarialny. Do 2013 roku po zdanym egzaminie notarialnym należało odbyć 2 lata obowiązkowej
praktyki zwanej asesurą.
Notariusz w zakresie swoich
uprawnień działa jako osoba
zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.
Czynności dokonane przez
notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Przy
dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i
słusznych interesów stron oraz
innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Rolą notariuszy w
polskim systemie prawnym jest
zapobieganie sporom sądowym
poprzez zapewnienie pewności
i bezpieczeństwa obrotu.
W codziennej pracy notariusz
sporządza i odczytuje stronom
teksty aktów notarialnych (np.
umowy sprzedaży, darowizny,
protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki)
oraz dokonuje poświadczeń dokumentów. W uzasadnionych

przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii np. w domu, szpitalu, czy
firmie klienta pod warunkiem
zaistnienia szczególnych okoliczności lub też gdy wymaga
tego charakter czynności notarialnej.
Oryginał aktu notarialnego
podpisanego przez klientów pozostaje w kancelarii, natomiast
strony oraz inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu
notarialnego, które mają moc
prawną oryginału. Wypis jest
identycznym
powtórzeniem
oryginału. Wypis podpisuje
notariusz i opatruje pieczęcią.
Wszystkie oryginały po upływie 10 lat notariusz oddaje na
przechowanie do sądu rejonowego właściwego dla siedziby
kancelarii, dotyczy to także
przypadku, gdy kancelaria notarialna jest zlikwidowana.
Bardzo istotną kwestią jest
obowiązek zachowania przez
notariusza tajemnicy notarialnej, czyli wszystkiego czego
dowiedział się w związku z dokonaniem czynności oraz gdy
do dokonania czynności nie
doszło. Jest to jego prawnym
obowiązkiem nawet po odwołaniu z funkcji notariusza. Tylko
sąd może zwolnić notariusza z
zachowania tajemnicy notarialnej. Naruszenie tajemnicy może
spowodować bardzo poważne
konsekwencje prawne włącznie
z pozbawieniem prawa prowadzenia kancelarii.
Notariuszowi za dokonane
czynności notarialne należy się
tzw. taksa notarialna. Wysokość
taksy notarialnej notariusza za
konkretną czynność notarialną,
została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawied-

Niska, ale najwyższa

F

rekwencja w ogólnonarodowym referendum była w
Imielinie za niska, tak jak w całym
kraju, by uznać je za ważne, ale
najwyższa w powiecie bieruńskolędzińskim i wyniosła 9,5%. Imielin wyprzedził pod tym względem
Bojszowy, gdzie z reguły odnotowywano najwyższą frekwencję,
ale zaledwie o 0,04%. Na niemal
7 tys. uprawnionych w referendum
wzięło udział 655 osób.
Drugim intersującym faktem
wynikającym z udziału miesz-

kańców Imielina w referendum
jest odpowiedź na 3. pytanie
(dotyczące „rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na
korzyść podatnika”). W pozostałych gminach powiatu ponad
dziewięćdziesiąt procent mieszkańców, którzy wzięli udział w
referendum odpowiedziała na
„tak” (poparcie wahało się od
92 do nawet 97%). Natomiast w
Imielinie było znacząco niższe i
wyniosło 71,5%. (zz)

liwości, które obowiązuje jednakowo wszystkich notariuszy
w Polsce. Najczęściej wysokość
taksy zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej,
istnieją jednak wyjątki od tej
reguły, w tym sporządzenie testamentu, potwierdzenie dziedziczenia czy umowy majątkowe między małżonkami, kiedy
zawsze obowiązuje sztywna
stawka. Poza taksą notarialną
notariusz pobiera także należne podatki i opłaty sądowe. W
przeciwieństwie do taksy notarialnej, podatki i opłaty sądowe
nie podlegają negocjacjom.
Dla wywołania skutków
prawnych przez daną czynność
prawną zwykle niezbędne są
pewnego rodzaju dokumenty
lub w przypadku gdy dokonujemy czynności za osobę trzecią – upoważnienia. Dlatego by
wizyta u notariusza przebiegła
sprawnie, lepiej zawczasu dowiedzieć się, które z nich są wymagane i dostarczyć je notariuszowi jeszcze przed spotkaniem.
Najlepszym wyjściem jest uzyskanie niezbędnych informacji,
dzwoniąc do kancelarii.
Na koniec warto dodać, że
notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej,
jeżeli poweźmie wątpliwość, czy
strona czynności notarialnej ma
zdolność do czynności prawnych, tzn. czy jest w pełni władz
umysłowych, także nie wolno
notariuszowi dokonać czynności
sprzecznej z prawem.
Paulina Siekańska
notariusz

Utrudnienia
w ruchu!
Urząd Miasta Imielin informuje, iż od 7 września do 31 października 2015 roku w związku
z remontem ul. P. Ściegiennego
na odcinku od ul. W. Sapety do
ul. Z. Wróblewskiego oraz od 14
września do 10 listopada 2015 r.
w związku z wymianą wodociągu w ul. K. Olszewskiego
nastąpią utrudnienia w ruchu
pojazdów (czasowe zamknięcia
drogi).
Uczestnicy ruchu proszeni
są o przestrzeganie znaków
drogowych i stosowanie się do
poleceń osób kierujących ruchem. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją. (um)

Remonty na drogach

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza
Uniwersytet Trzeciego Wieku
(UTW) to propozycja dla osób
starszych, które nie są już obciążone pracą zawodową i pragną
zorganizować sobie wolny czas
w sposób atrakcyjny i pożyteczny. Kiedy, jak nie teraz? – zróbmy coś dla siebie, zatroszczmy
się o nasze samopoczucie! UTW
jest dla wszystkich, bez względu
na dotychczasowe wykształcenie. Jak sama nazwa wskazuje
podstawowym obszarem działalności UTW jest edukacja. Tutaj jednak wiedzę i umiejętności
nabywa się w sposób lekki, łatwy i przyjemny.
Ważną formą działalności są
wykłady z zakresu różnych dziedzin m.in. z psychologii, fizjoterapii, kultury regionalnej Śląska,
ekologii i turystyki, historii i filozofii, religii, zdrowia i dietetyki. Obecność na wykładach jest
potwierdzana przez prelegenta
w indeksie, który posiada każdy
słuchacz UTW. Indeks posiadany przez uczestników ma znaczenie symboliczne i służy mu
do dokumentacji wykładów w
których uczestniczył. Wykłady
przeznaczone są dla wszystkich
uczestników UTW. Z kolei zajęcia warsztatowe seniorzy wybierają zgodnie z własnym upodobaniem i zainteresowaniami.
Proponujemy zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego,
warsztaty: obsługi komputera,
prozdrowotne oraz rękodzielnicze. Każdy uczestnik może
wybrać sobie nawet kilka form

warsztatów. Zajęcia odbywają
się co dwa tygodnie, w dni powszednie. Spotkania w UTW
mają być również okazją do
nawiązania znajomości i przyjaźni. Służą temu wszystkie
zajęcia, ale w szczególności
zajęcia integracyjne organizowane przy okazji świąt i innych
ważnych wydarzeń. Tradycją w
UTW są spotkania świąteczne
czy bale karnawałowe. Bądźmy
z ludźmi, cieszmy się ich obecnością w naszym życiu!
UTW w Imielinie będzie
działał pod kuratelą Urzędu
Miasta, Miejskiego Centrum
Kultury oraz Jezuickiej Uczelni
- Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard. A.
Hlonda w Mysłowicach, która
ma duże doświadczenie w prowadzeniu UTW.
Wszystkie zajęcia – wykłady, warsztaty i zajęcia integracyjne będą odbywały się w
Miejskim Centrum Kultury w
Imielinie (Biblioteka Miejska
lub Sokolnia). Zajęcia w UTW
poprowadzą pracownicy Górnośląskiej WSP w Mysłowicach
oraz inni prelegenci z którymi
Uczelnia współpracuje. Czesne
wynosi 50 zł za semestr i daje
możliwość udziału w wykładach i w wybranych zajęciach
warsztatowych.
Wszystkich
zainteresowanych prosimy o
zgłaszanie się od dnia 16.09.
do 09.10.2015 roku. Wszelkich
informacji udziela Koordynator UWT, który pełni dyżur w

każdą środę w godzinach 15.00
– 16.00 w Bibliotece Miejskiej
w Imielinie (sala konferencyjna). Deklaracje można składać
również w Urzędzie Miasta
Imielin (pok.34 lub 36) oraz w
Bibliotece Miejskiej w godzinach ich pracy. Deklaracje dostępne są na stronie internetowej www.imielin.pl w zakładce
WAŻNE. W październiku czeka nas uroczysta inauguracja
roku akademickiego w UTW
Imielin, realizowana zgodnie z
ceremoniałem akademickim, z
udziałem władz miasta i Jego
Magnificencji Rektora Górnośląskiej WSP.
doc. dr Sonia Kędziora,
kierownik UTW

Nowości

w gospodarce odpadami

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Imielin
nowych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi informujemy, iż od 1 września
2015 r. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do
1 m3 z jednej nieruchomości w ciągu roku właściciele
nieruchomości mogą dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) znajdującego się przy ul. Nowozachęty.
Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone ponad wyznaczony limit właściciele nieruchomości mogą oddać do zagospodarowania poprzez zamówienie
dodatkowej usługi płatnej (podstawienie kontenera i
jego odbiór).
Usługa ta realizowana będzie na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości w
Urzędzie Miasta. Następnie, po złożeniu deklaracji,
usługę należy opłacić w kasie urzędu lub przelewem
na wskazane konto. Kontener na odpady budowlane
i rozbiórkowe zostanie podstawiony pod wskazany
adres w terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia
deklaracji.
Dostępne wielkości kontenerów:
- o pojemności 3,5 m3 – cena za usługę 320 zł,
- o pojemności 5,5 m3 – cena za usługę 440 zł.
Dodatkowo informujemy właścicieli nieruchomości, którzy ogrzewają dom węglem, iż w najbliższym
czasie (wrzesień, październik) zostaną dostarczone na
teren nieruchomości dodatkowe pojemniki na popiół
i żużel o pojemności 120 litrów. Popiół pochodzący z
palenisk domowych powinien być gromadzony w sposób selektywny (nie można go wsypywać do kubła z
odpadami zmieszanymi). Odpad ten odbierany będzie
sprzed nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem, raz na miesiąc w okresie od października do
maja, natomiast od czerwca do września - raz na dwa
miesiące.
Szczegółowy harmonogram zostanie dostarczony
mieszkańcom we wrześniu lub październiku. Jeżeli
na daną nieruchomość pojemnik 120 litrów na popiół
może być za mały, wtedy będzie podstawiony pojemnik 240 litrów. Prosimy mieszkańców o telefoniczną
informację o tym fakcie w Urzędzie Miasta Imielin
– Referat Ochrony Środowiska pod numerem 32 225
41 22. (um)

Od października rusza ŚKUP
ŚKUP to skrót od: Śląska
Karta Usług Publicznych.
Wprowadza ją KZK GOP w
Katowicach jako organizator
komunikacji. To nic innego jak
karta przypominająca bankomatową, która zastąpi bilety
autobusowe oraz ułatwi inne
płatności.
1 października powinien ruszyć przygotowywany od kilku
lat system płatności elektronicznych, przy pomocy którego
opłacimy przejazd autobusami
KZK GOP, a także MZK Tychy
oraz w Jaworznie. Przy pomocy tej samej karty zapłacimy
za parkowanie, wstęp do miejskich obiektów sportowych,

rekreacyjnych,
kulturalnych
- nie tylko w Imielinie, ale w
21 miastach na terenie GOP-u:
Będzina, Bytomia, Chorzowa,
Czeladzi, Dąbrowy G., Gliwic,
Jaworzna, Katowic, Knurowa,
Mysłowic, Piekar Śl., Pyskowic,
Radzionkowa, Rudy Śl., Siemianowic, Sosnowca, Świętochłowic, Tychów, Wojkowic i Zabrza. Karta będzie mogła służyć
jako identyfikator mieszkańca,
karta biblioteczna itp. Przewiduje się możliwość użycia ŚKUP w
roli nośnika certyfikatu podpisu
elektronicznego.
Na terenie tych miast powstanie 40 punktów obsługi klienta,
109 stacjonarnych automatów

doładowania kart, kartą obsłużymy 223 parkomaty, będzie
też 410 modułów do pobierania opłat za usługi komunalne.
W przyszłości za pomocą kart
opłacimy w Imielinie np. podatek od nieruchomości lub inne
miejskie opłaty.
Automat, przy pomocy którego kupimy bilet na autobus, już
stoi w pobliżu strażnicy OSP
przy ul. Imielińskiej. Moduły
do pobierania opłat znajdą się
również przy Sokolni, w bibliotece, na stadionie przy ul. Hallera, czy w hali sportowej.
Do tematu wrócimy w październiku, gdy system zostanie
uruchomiony. (zz)
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Będzie tu wykonana kanalizacja
deszczowa na łączniku, a także
chodnik. Razem z projektem i
położeniem asfaltu na roboty te
miasto wyłoży 384 tys. zł.
Również we wrześniu na ul.
Drzymały zostanie wykonana
nawierzchnia asfaltowa na odcinku od ul. Dobrej do ul. Baranowicza za niespełna 140 tys. zł.
W trakcie projektowania są
centrum przesiadkowe na ul. Dunikowskiego (przy dworcu PKP)
oraz na zagospodarowanie rynku. Za te prace odpowiedzialna
jest pracownia AB Projekt z Tychów, która wykona je za ponad
82 tys. zł.
Do mniejszych i mniej kosztownych tegorocznych zadań,
które już zostały zrealizowane,
należą: odtworzenie rowu na ul.
Wyzwolenia (w rejonie ul. Hewe-

liusza, przebudowa przepustu na
ul. Turystycznej, remont komory
zbiorczej kanalizacji deszczowej
przy ul. Imielińskiej). Ich łączny
koszt to 121 tys. zł.
Kolejne projekty, które są wykonywane, dotyczą odwodnienia
drogi bocznej ul. Wyzwolenia,
modernizacji sieci elektroenergetycznej na ul. Aptecznej oraz modernizacji ul. Sikorskiego. Za nie
trzeba będzie zapłacić 72 tys. zł.
Naprawy dróg po zimie oraz
naprawy awaryjne, remonty
oznakowania, przeglądy dróg,
budowa progów zwalniających
oraz inne roboty związane z infrastrukturą drogową kosztować
będą ponad 216 tys. zł.
Łącznie na wymienione prace
wydanych zostanie z kasy miasta w tym roku ponad 1,7 mln zł.
(zz)
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14 miejsc w Imielinie dotyczą
przeprowadzane lub projektowane w tym roku remonty. Najczęściej są to remonty ulic i chodników. Jakie było ich zaawansowanie na koniec sierpnia?
Na ul. Marka zakończony
został remont drogi wraz odwodnieniem, który kosztował
220 tys. zł. Podobnie na bocznej
drodze ul. Hallera za 35 tys. zł
położony został asfalt. 425 tys. zł
to był koszt budowy chodnika na
ul. Wyzwolenia. Natomiast na ul.
Akacjowej wykonano już podbudowę i w najbliższych dniach
będzie kładziona nawierzchnia
asfaltowa. Koszt tych robót to
183 tys. zł.
W drugim tygodniu września
rozpoczęły się prace na ul. Ściegiennego (droga i łącznik od ul.
Sapety do ul. Wróblewskiego).



Szkoła z dużym potencjałem

Kurier
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Rozmowa z Dagmarą Kupczyk, dyrektorem szkoły podstawowej w Imielinie



- Jakie było pierwsze wrażenie, gdy jako dyrektor weszła Pani do szkoły?
- Zrobiła wrażenie otwartej
- ze względu na szerokie korytarze. Wymalowana, czysta.
Z klasami dobrze wyposażonymi w sprzęt komputerowy
i multimedialny, z laptopami
prawie dla każdego nauczyciela. Przygotowana do przyjęcia
6-latków. Dzięki staraniom
poprzedniej pani dyrektor Gabrieli Szolczewskiej otrzymała
tytuł „Szkoły Przyjaznej Sześciolatkom”. Została odpowiednio przygotowana, by mogły
bezpiecznie rozpocząć naukę.
Wydaje mi się, że zmian wymagają obiekty sportowe, ale
starania organu prowadzącego
(miasta) w tym względzie pozwalają patrzeć optymistycznie. Mam nadzieję, że planowana rozbudowa sali gimnastycznej pociągnie za sobą modernizację kompleksu zewnętrznych
boisk. Brakuje też placu zabaw
dla dzieci. Uważam jednak, że
szkoła ma duży potencjał.
- Szkoła osiąga bardzo
dobre wyniki z egzaminów,
najlepsze w powiecie. Czego
można chcieć więcej?
- Cieszę się z nich, ale chciałabym, aby były jeszcze lepsze.
- W jaki sposób chce Pani
to osiągnąć?
- Myślę, że poprzez zastosowanie systemu zapewniania
jakości pracy szkoły, na który
będzie się składać m.in. diagnozowanie uczniów, analiza
jakościowa wyników sprawdzianu i wyciąganie z nich
wniosków do pracy dydaktycznej. Wprowadzimy też elementy oceniania kształtującego w
klasach starszych. Po testach
kompetencji w klasie 5. każdy rodzic otrzyma informacje
dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie posiada dziecko i nad
czym musi jeszcze pracować w
klasie 6. Będą to oceny zbiorowe – jedna humanistyczna,
druga matematyczno-przyrodnicza.
Chciałabym, aby uczniowie uczestniczyli w zajęciach
uniwersytetu dla dzieci, który
prowadzi Uniwersytet Śląski w
Katowicach. By nie czuły różnic przez to, że nie mieszkają
w dużym mieście. Chciałabym
też, by szkoła wypracowała

Dagmara Kupczyk ukończyła studia z filologii polskiej
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2000.
Zaliczyła również studia podyplomowe z języka polskiego
oraz z filozofii i etyki. Pracę w zawodzie nauczyciela
rozpoczęła w SP nr 3 w Lędzinach. W roku 2003 została
zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu.
Mieszka w Lędzinach. Jest mężatką, ma dwoje dzieci
– 14-letniego syna i 13-letnią córkę, którzy są uczniami
gimnazjum w Imielinie.
sobie indywidualne oblicze –
również poprzez wprowadzenie od 4. klasy drugiego języka
obcego. Byłby to język kontynuowany następnie w gimnazjum. Nie jest to zadanie na ten
rok, ale na najbliższe lata.
Zamierzam ściśle współpracować z rodzicami, bardziej
zaangażować ich w życie szkoły poprzez organizację integracyjnych pikników rodzinnych.
Jednocześnie chciałabym kontynuować imprezy, które tworzą tradycję szkoły – koncerty
gwiazdkowe (w tym roku odbędzie się jubileuszowy), dni
patrona, a także organizować
konkursy, współpracować z Biblioteką Miejską i Sokolnią.
- Jaki będzie ten rok szkolny?
– Trudny ze względu na
obowiązek nauki dla 6-latków,
których wraz z 7-latkami jest w
klasach pierwszych 172. Zostali
podzieleni na 8 klas (w ubiegłym roku było 129 dzieci w 6
klasach). Z takimi problemami
zetknęły się w tym roku wszystkie szkoły podstawowe w Polsce. Niestety wymusiło to wprowadzenie nauki od godz. 8.00

do 16.05. Imielin jest jednak i
tak w bardzo dobrej sytuacji, bo
są szkoły, w których nauka kończy się o 18, a klas pierwszych
jest 17. Wiemy, że stwarza to
problemy w organizacji domo-

wych rozkładów dnia, liczymy
jednak na zrozumienie rodziców i pomoc w tak trudnej dla
wszystkich sytuacji.
To między innymi dlatego
dokonaliśmy zmian lokalowych. Mając prawie 140 deklaracji do świetlicy, postanowiliśmy uczynić wszystko, aby
wychowankowie w niej przebywający czuli się bezpiecznie
i mogli rozwijać swoje zainteresowania. Dotychczasowe
pomieszczenie nie spełniało takich warunków i nie zapewniało bezpieczeństwa takiej liczbie
uczniów, stąd postanowiliśmy,
że budynek przy ul. Dobrej
(po byłym komisariacie) przeznaczony zostanie tylko na potrzeby świetlicy i na gabinety
specjalistyczne (psychologa,
pedagogów oraz logopedy).
Świetlica zajmie 3 pomieszczenia: jedno przeznaczone dla
6-latków ze stoliczkami, drugie
też ze stoliczkami dla pozostałych dzieci z klas 1- 3, a trzecie
dla wszystkich - przeznaczone na różne zajęcia ruchowe,
taneczne, rytmiczne. Będą w
nim dywany, pufy, telewizor…
Tu dzieci będą mogły wypocząć, a nawet poleżeć. Dla bezpieczeństwa dzieci i rodziców,
a także dla lepszej organizacji
zajęć wygodniejsze dla rodziców będzie odbieranie dzieci
ze świetlicy przy ul. Dobrej.

Podsumowanie pracy
Gabriela Szolczewska, dyrektor szkoły podstawowej w
Imielinie w latach 2009-2015,
w nadesłanym do nas obszernym liście podsumowała swoją
działalność.
Podziękowała w nim swoim współpracownikom za
współpracę, której rezultatem
było podniesienie wyników
nauczania i uzyskanie przez
placówkę miana Szkoły Odkrywców Talentów. Kolejnym
działaniem było przygotowanie szkoły na przyjęcie dzieci 6-letnich. Wyrównywaniu
szans edukacyjnych służyła
realizacja 2 unijnych projektów, dzięki którym szkoła
została lepiej wyposażona.
Dzięki
międzynarodowym
kontaktom uczniowie mieli
możliwość doskonalenia nauki języka angielskiego.

Ważną dziedziną była współpraca ze środowiskiem – m.in. z
miejskimi instytucjami kultury
i innymi placówkami oświatowymi.
W ostatnich latach w szkole
przeprowadzono szereg prac
modernizacyjnych i wyposażona została w nowoczesny
sprzęt. Zadbano również o bezpieczeństwo uczniów. Dyrektor
G. Szolczewska wymienia również, w związku ze wzrostem
liczby uczniów, swoje starania
o rozbudowę szkoły o drugą
salę gimnastyczną i inne pomieszczenia. Na koniec kieruje
szczególne podziękowania do
rodziców, którzy włączali się w
działania szkoły.
Cały tekst podsumowania
pracy jest dostępny na stronie
internetowej http://sp.imielin.
com.pl (zz)

Godziny świetlicowe zostaną
dopasowane do potrzeb rodziców. Obecnie je diagnozujemy.
Sądzę, że będzie to co najmniej
od godz. 6.45 do 16.30.
Gdy chodzi o budynek szkoły to wszystkie pierwsze klasy
będą miały zajęcia na parterze,
a klasy 2 i 3 na 1 piętrze.
- Jakie od 1 września zaszły
zmiany w kadrze pedagogicznej szkoły?
- Wicedyrektorem została
Halina Stolecka. W świetlicy opiekę sprawują Jadwiga
Grzyśka i Joanna Rogalska,
Katarzyna Cyroń. Do prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej zostały zatrudnione Iwona Migała, Kamila Stolecka i
Adriana Penczek, natomiast
przyrody uczy Klaudia Prus.
Nowym katechetą jest ks. Piotr
Lisiecki.
- Co robi Pani poza pracą
zawodową?
- Lubię teatr i muzykę. Przez
ostatni rok grałam w amatorskim „Teatrze dla Dorosłych”
w Bieruniu. Zamiłowanie do
poezji zaowocowało tym, że piszę również teksty piosenek.
- Dziękuję za rozmowę. (zz)

Pierwszy piknik kulturalny
A już wcześniej uczestniczyła w
gimnastyce artystycznej w hali
przy gimnazjum.
- Teraz dzieci mają dostęp
do wszystkiego, co tylko można sobie wymarzyć. W naszych
czasach tego nie było – dodaje
matka.

Dużo zajęć
- Syn Piotr (11 lat) i córka Basia
(7 lat) w ubiegłym roku uczyli się
grać na pianinie. Najpierw z żoną
musieliśmy ich namawiać, a teraz
chętnie chodzą – mówi Michał
Pudełko. Jego synowi najwyraźniej spodobały się roboty, bo z
pasją przy pomocy tableta, steruje jednym z nich. – Oferta zajęć

jest bardzo bogata i jest w czym
wybierać. Doszły w tym roku roboty, a córka zainteresowana jest
tańcem – dodaje ojciec, a to nie
jedyne zajęcia, w których uczestniczą. Piotr oprócz tego gra w
badmintona w hali i trenuje piłkę
nożną na boisku. Taka ilość zajęć
nie przeszkadza mu w nauce, bo
jest wzorowym uczniem.
W jednym miejscu
Barbara Kosma przyszła z 10letnią córką Wiktorią, która do tej
pory nie brała udziału w żadnych
zajęciach w Sokolni. - W jednym
miejscu można się dowiedzieć,
gdzie i z kim odbywają się zajęcia, jakie są możliwości. To bardzo dobra rzecz, świetny pomysł,
a zabawy przyciągają dzieci –
chwali kulturalny piknik. – Córce
spodobały się zajęcia taneczne,
ale nie wiem, czy będzie chodziła; nauka gry na keyboardzie to
też jest propozycja warta rozważenia – mama zostawia decyzję
dziecku. – Wolałabym bardziej
hip-hop – odpowiada Wiktoria
na pytanie, czy będzie tańczyć.

W nowym sezonie
Piknik był też swoistym zakończeniem
lata i rozpoczęciem
nowego sezonu artystycznego. Zapytaliśmy również J. Mikundę o ofertę MCKu. – Rozpoczynamy
mocnym akcentem,
jakim z pewnością
będzie występ kabaretu „Nowaki”. W
październiku zapraszamy na jesienną
biesiadę śląską, która będzie polegała na

wspólnym śpiewaniu i zabawie z
udziałem publiczności. Proponujemy różne rodzaje i formy muzyczne. Jeszcze w październiku
w rockowym uderzeniu na deskach Sokolni wystąpi „Sztywny
Pal Azji”, w listopadzie będzie
rewia muzyki romskiej, festiwal
bluesowy, muzyka latynoska czy
koncert andrzejkowy w wykonaniu zespołu Jack Band, kończymy w grudniu przeglądem
młodych talentów. Raz na kwartał chcemy też zaprosić dzieci z
rodzicami na bajki.
W naszej ofercie nie zabraknie turystyki kulturalnej czyli
wspólnych wyjazdów. Już niedługo wybieramy się na przedstawienie Teatru Śląskiego pt.
„Czarny Ogród” oparte na reportażu Małgorzaty Szejnert (bliższe informacje obok). Chcemy
też zwiedzić nowoczesny gmach
i posłuchać koncertu w nowej
sali katowickiego NOSPR-u. W
tym roku na jarmark przedświąteczny wyjedziemy do czeskiej
Pragi (szersza informacja na
sąsiedniej stronie). Zapraszam
wszystkich chętnych do skorzystania z naszych usług – kończy
J. Mikunda. (zz)
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dam, najmłodszy syn Michała Pudełki, zainteresował
się robotami, uczennica Wiktoria
Kosma chciałaby tańczyć, a Beata Tokarz może na nowo odkryje
swoje talenty plastyczne.
Wszystkich spotkaliśmy w
pierwszą sobotę września w Sokolni i na parkingu przy budynku
na prezentacji oferty zajęć kulturalnych Miejskiego Centrum
Kultury, który miał formę pikniku. Andrzej Malorny i Adam
Czamberg częstowali kiełbaskami z grilla, obok znajdowało
się stoisko z napojami. Był dmuchany zamek dla dzieci oraz gry
i zabawy aranżowane przez animatorów.

Duże zaintersowanie
- Wydaje mi się, że udało nam
się właściwie zareklamować
wśród mieszkańców – podsumowuje ten dzień Jadwiga Mikunda,
dyrektor MCK-u. - Dużo osób
zainteresowało się naszą ofertą.
Osoby te miały okazję porozmawiać z prowadzącymi zajęcia
lub przynajmniej wziąć ulotkę
informacyjną, przemyśleć w domu i zadzwonić, by zapisać się na
konkretne zajęcia. Zapisy nadal
trwają i zachęcam do udziału
w nich. Bezpośredni kontakt z
mieszkańcami pozwolił nam na
wyciągnięcie pierwszych wniosków: już wiemy, że ze względu
na różne godziny rozpoczynania
lekcji w szkole zrobimy zajęcia
plastyczne dla dzieci i rano, i po
południu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też organizowane po raz pierwszy zajęcia z
dekupażu. Furorę zrobiła oferta
kółka modelarskiego. Są też
chętne dzieci na zajęcia z języka
angielskiego w bibliotece. Natomiast nie było zainteresowania
zajęciami z ortografii.
Oferta zajęć organizowanych
przez MCK została dołączona
w formie wkładki do tego wydania „Kuriera”.

Kurier

A

Wszechstronny rozwój
- Kleją balony - po dwa paski,
a potem startują w zawodach
– pokazuje i tłumaczy cierpliwie
Jolanta Bieniek, na czym polegają zajęcia modelarskie. Gdzie się
odbywają? Jakie są koszty? Kto
je finansuje? Jaki czas trzeba na
nie poświęcić? Padają następne
pytania. - To ja tu syna wpiszę
– pada wreszcie ze strony zainteresowanej mamy. Odpowiadająca na pytania warsztatów
modelarskich nie prowadzi, ale
jako mama dwójki synów, którzy od lat na nie chodzą, może
o nich dużo powiedzieć. – Starszy syn zaczynał, gdy miał 6 lat
i teraz jako gimnazjalista świata
poza modelarstwem nie widzi.
Ich walorem jest wszechstronny
rozwój dziecka. Zajmują się samolotami, balonami, latawcami
i innymi modelami.
Urszula Figiel-Szczepka mięsi
w dłoni kawałek gliny i opowiada: - Zajęcia artystyczne rozwijają wyobraźnię, a ceramika widzenie przestrzeni, abstrakcyjne
myślenie… Beata Tokarz, która
przyszła z córkami Agatą i Olą,
zdecydowanie reaguje: - Ja się
na to zapisuję – ale wolałabym
malarstwo. Mam wrażenie, że
talenty z dzieciństwa wypłyną.
Córka już wcześniej chodziła na
gimnastykę artystyczną, a teraz
zainteresowała się dekupażem.
A potem wybierają się na ściankę wspinaczkową do Sosnowca.
- Bo tam jest najwyższa w Polsce – dodaje.



„Aida” z Imielina

W

ostatnim numerze „Kuriera” napisałem o ciekawostce z giełdy staroci, gdzie
kupiłem małą buteleczkę wypełnioną gęstym żółtawym płynem
z napisem na etykiecie: „Gliceryna kosmetyczna Labor. Aida
Imielin”.
Po ukazaniu się artykułu
miałem osiem telefonów. Każdy coś mi opowiedział o tym
laboratorium. Często były to
wiadomości sprzeczne. Po weryfikacji wszystkich wiadomości postanowiłem napisać osobny artykuł na ten temat.
Twórcą „Aidy” był Maksymilian Szewczyk, syn Karoliny
i Konstantego Szewczyków.
Szewczykowie mieli czterech
synów: Zygmunta, Edmunda,
Maksymiliana i Józefa oraz
cztery córki: Irenę (po mężu
Walis), Leokadię (Ploch), Janinę (Waja) i Emilię (Kostka).
Słynna była ich gospoda w centrum Imielina.

Na obu zdjęciach Maksymilian Szewczyk. Po prawej na wzgórzu Golcówka.

Urodzony w 1905 roku Maksymilian Szewczyk był nieprzeciętnie zdolny. Po skończeniu
szkoły podstawowej w Imielinie, dalszą naukę kontynuował
w liceum ogólnokształcącym
w Mysłowicach. Następnie
studiował chemię na uniwersytecie w Brunszwiku, którą skończył z wyróżnieniem.

Znał kilka języków obcych.
Po skończeniu studiów podjął
pracę w niemieckim koncernie
chemicznym „Concordia” w
Katowicach. Doszedł tam do
stanowiska dyrektora.
Po zakończeniu II wojny światowej postanowił otworzyć chemiczne laboratorium produkcyjne w Imielinie. Nazwał je „Ai-

da” (nazwa pochodzi od opery
Verdiego „Aida”). Po niedługim
czasie stwierdził, że Imielin jest
zbyt małą miejscowością żeby
rozwinąć interes. Przeniósł się
więc do Katowic. Tam przy ulicy
Słowackiego nr 22 otwarł własna
drogerię. Na zapleczu drogerii
umieścił laboratorium przeniesione z Imielina.

Ostatnie w tym sezonie

Mistrzyni świata i Europy

Imielińskie koło wędkarskie
zakończyło tegoroczny sezon 5
września, kiedy to odbyły się
zawody na stawku Michalik, w
których wzięło udział prawie
pięćdziesięciu wędkarzy.
Wędkarze walczyli o puchar
prezesa koła Jana Jureckiego i
dwa puchary wiceprzewodniczących Rady Miasta. Pierwszy z nich zdobył Paweł Twaróg, uczeń I klasy gimnazjum,
dla którego tegoroczny sezon
był pełen sukcesów. Młody
wędkarz przejął zainteresowania po ojcu (wieloletnim członku koła). Już jako małe dziecko
przychodził z tatą nad stawek,
a potem sam zaczął chwytać za

Dokończenie ze str. 1
larskiego. Jeszcze we wrześniu
Justyna jedzie na zgrupowanie
do włoskiego Bormio, gdzie
będzie trenować na wysokości
powyżej 2500 metrów. Została powołana do reprezentacji
Polski seniorów i otwiera się
przed nią (dzięki wygranej na
mistrzostwach świata) szansa
startu w tegorocznych październikowych mistrzostwach Pol-

wędkę. Teraz niemal na każdych zawodach zdobywa miejsce na podium. Wędkarstwo
stało się jego pasją. – Widać,
że ma do tego sportu smykałkę… albo szczęście – śmieje
się stojący z boku tata, który
przygląda się połowom syna
i nie ukrywa, że jest z niego
dumny. Paweł stał się ulubieńcem koła, bo przecież na kogo
jak na kogo, ale na młodych
trzeba liczyć.
Dwa kolejne puchary wręczono Krzysztofowi Górskiemu
i Januszowi Paluchowi. Zawody
sędziował Andrzej Wabnic. Po
zawodach dla wszystkich był
ciepły poczęstunek. (da)

Produkował tam różne kremy, pudry, płyny do naczyń,
pasty do zębów. Mydła do mycia i golenia, pasty do podłóg,
srebrzankę do malowania i
dużo innych artykułów chemicznych. Wszystko, co produkował, było wysokiej jakości
i znajdowało nabywców. W
drogerii sprzedawał nie tylko
własne wyroby, ale również inne wyroby drogeryjne.
Mimo powojennej nagonki
na prywatną inicjatywę udało
mu się przetrwać najtrudniejszy okres w latach 1948-1956,
kiedy domiarami starano się
niszczyć i wyeliminować prywatny handel.
Maksymilian Szewczyk zmarł
w 1960 roku. Drogeria i laboratorium przetrwały jeszcze kilka
lat - do 1964 roku prowadziła je
jego żona, kiedy to z powodu wysokiego domiaru zmuszona była
zamknąć drogerię.
Bernard Kopiec

ski elity - czyli otwartych, bez
ograniczeń wiekowych. – Odbywają się na 3 km, czyli na
dystansie dłuższym o kilometr
od mistrzostw juniorów, więc
Justyna musi popracować nad
wytrzymałością – wyjaśnia trener. A dalej starty – o ile się uda
- w zawodach pucharu świata, by wykazać się wynikami,
które pozwolą znaleźć się w…
kadrze na Olimpiadę w Brazy-

lii. – Pracujemy nad tym obaj z
ojcem Justyny. On w domu jako
fizjoterapeuta (przez 7 lat pełnił
tę funkcję w kadrze Polski), a ja
jeżdżę z nią na tor do Pruszkowa – dodaje P. Szafarczyk.
Już sam start w przyszłorocznej Olimpiadzie w Rio de
Janeiro byłby dla młodej zawodniczki (w przyszłym roku
skończy 19 lat) nie lada wyróżnieniem. (zz)

niałego jubileuszu i przekazując
najserdeczniejsze życzenia oraz
prezenty. Na zdjęciu po lewej jubilatka z prawnuczką Martą.
Władze miasta nie zapominają również o jeszcze starszych

jubilatach. W sierpniu była
nią Rozalia Kasperek, która 8
dnia tego miesiąca obchodziła 95 lat. Na zdjęciu z rodziną
Boryczków: Janem i Krystyną
oraz Katarzyną. (zz)

90 i 95 lat

Kurier
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Msza za miasto i mieszkańców



Tegoroczną mszę w intencji
mieszkańców i władz miasta przy
kapliczce pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 26 sierpnia odprawili
proboszcz ks. Eugeniusz Mura i ks.
Piotr Lewandowski. Dla drugiego
z kapłanów była to msza pożegnalna po 3 latach duszpasterzowania w imielińskiej parafii.
Kazanie wygłosił diakon Łukasz
Nocoń z Imielina. Uroczystości
towarzyszył sztandar miasta i
Imielińska Orkiestra Dęta.
Kapliczka zbudowana w
stylu barokowym jest symbo-

lem miasta. Została również
wpisana do Katalogu Zabytków. Ostatnio przeszła prace
renowacyjne. Prowadzone były
głównie w środku budowali,
ale odnowione zostały również
schody. Zlikwidowano wilgoć,
która zalegała na murach przy
głównym ołtarzu, zrobiono
izolacje, odmalowano wnętrze.
Odrestaurowano również drzwi
do kapliczki, które zostały pomalowane i zakonserwowane.
Koszty remontu, które pokryło
miasto, wyniosły 15 tys. zł. (da)

2 sierpnia 90-lecie urodzin
obchodziła Maria Kściuczyk.
Z tej okazji odwiedzili ją burmistrz Jan Chwiędacz i Bernadeta Ficek, przewodnicząca
Rady Miasta, gratulując wspa-

SOKOLNIA zaprasza
27 września (niedziela) godz. 19:00 – Kabaret „Nowaki”

DK Sokolnia zaprasza na oficjalną inaugurację sezonu artystycznego 2015/2016. Aby ten sezon
był jak najbardziej pogodny, na jego otwarcie organizatorzy proponują występ jednego z najbardziej popularnych polskich kabaretów – „Nowaki”.
Jak sami o sobie piszą, Nowaki to młoda, zdolna i wybitnie energetyczna trójka zielonogórskich
artystów. Ich talent i kreatywna praca przynoszą rezultaty w postaci wypełnionych po brzegi
sal i śmiejącej się widowni, która polubiła ich charakterystyczną ekspresję i oryginalny sposób
poruszania tematyki obyczajowej. W skład kabaretu wchodzą Adrianna Borek – kobieta, potrafiąca wcielić się w każdą postać, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg – pełni energii, którą zarażają
widownię, świetnie sprawdzający się także w roli konferansjerów.
W Imielinie zobaczymy ich najnowszy program pt. „Moda na Nowaki”, w którym kabaret
przedstawi swoje największe hity oraz cały wachlarz absurdalnych i zaskakujących postaci, które
są zabawną odpowiedzią na naszą codzienność.
Na to przedstawienie obowiązują wejściówki w symbolicznej cenie 10 zł, które można odebrać
w Bibliotece Miejskiej lub w DK Sokolnia w godzinach pracy tych placówek.

4 października (niedziela) godz. 16:00 – „Pasibrzuch”

Sokolnia zaprasza dzieci wraz z opiekunami na pierwszą w tym sezonie bajkę rodzinną. Tym
razem będzie to aktorski spektakl z udziałem lalek pt. „Pasibrzuch”, który na podstawie baśni K.
J. Ebena napisał i wyreżyserował Pavel Odruch. Jest to opowieść o pewnym bardzo lubiącym jeść
straszydle, któremu wydawało się, że jest mądrzejsze niż rodzice.
Wystąpi znakomity znany już najmłodszej imielińskiej publiczności Teatr Lalek Bajka z Czeskiego Cieszyna. Na scenie oprócz lalek zobaczymy Jolantę Polok, Jana Szymanika i Mariana Mazura.
Scenografie i lalki zaprojektowała Edita Kurková, a muzykę napisał Zbigniew Siwek.

11 października (niedziela) godz. 19:00 – „Sztywny Pal Azji”

„Sztywny Pal Azji” to polski zespół rockowy, który największą popularność zyskał w drugiej
połowie lat 80. i pierwszej połowie lat 90. Pierwszy sukces grupa odniosła na festiwalu w Jarocinie w 1986, gdzie dała się poznać jako zespół popowo-rockowy o punkowym zabarwieniu. Zespół
zakwalifikował się do „złotej dziesiątki”, a piosenka Nasze reggae stała się nieoficjalnym hymnem
imprezy. Później grupa przechodziła różne perturbacje, zmiany personalne, by wreszcie w ostatnich
latach powrócić do dawnej świetności i popularności. W 2014 roku największy przebój zespołu
„Wieża radości, wieża samotności” uzyskał pierwsze miejsce w Polskim Topie Wszech Czasów
radiowej Trójki, natomiast z początkiem lipca tego roku zespół wznowił regularną koncertową i
wydawniczą współpracę z Leszkiem Nowakiem – pierwszym w historii wokalistą Sztywnego Pala
Azji. W Imielinie prawdopodobnie wystąpi też związany ostatnio z T. Love Paweł Nazimek – pierwszy basista i współzałożyciel Sztywnego Pala Azji.
Na występ będą obowiązywały wejściówki w cenie 10 zł, dostępne w Bibliotece Miejskiej i DK
Sokolnia od 24 września w godzinach pracy tych placówek.

Mistrzowie grilla polecają

Produkty:
1 królik

- ¼ szklanki oleju
- 4 ząbki czosnku
- 2 gałązki rozmarynu
- sól, pieprz.
Sposób przyrządzenia:
Z tuszki królika wykroić
8 porcji, umieścić w grubej
plastikowej torbie, dodać sól
i pieprz, obrany i rozgnieciony czosnek, rozmaryn i oliwę,

wymieszać. Torbę szczelnie
zamknąć i na 12 godzin odłożyć do lodówki. Obsączyć z
nadmiaru marynaty. Piec na
dobrze nagrzanym grillu po 10
minut z każdej strony.
Serdecznie polecam.
PS. Jeśli ktoś ma zamiar to
wypróbować, to wpraszam się
na grilla.
KUBA

mii Muzycznej w Katowicach.
Feliks Widera pełni m.in.
funkcję Dyrektora Instytutu
Wokalno-Aktorskiego w tej
samej uczelni, jest też wieloletnim solistą Opery Śląskiej
w Bytomiu, reżyserem i scenarzystą licznych przedstawień operowych.
Słuchać będziemy zatem nie

tylko utworów organowych,
ale także pieśni. W programie
koncertu m.in. Preludium i fuga D-dur J. S. Bacha, Toccata
d-moll A. Renauda, Fantazja
na temat Alleluja z oratorium
Mesjasz Haendla oraz religijne pieśni P. Tosti, J. Maklakiewicza, J. Świdra i innych.
Serdecznie zapraszamy. (rj)

Jesień Organowa w Imielinie

W

ubiegłą niedzielę w kościele pod wezwaniem
Chrystusa Króla w Hołdunowie
rozpoczął się XVI Festiwal Jesień Organowa w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Impreza jak
zwykle będzie trwała przez cały
wrzesień i październik. oferując słuchaczom 8 niedzielnych
spotkań z muzyką w różnych

kościołach naszego powiatu.
Na drugi koncert festiwalowy zapraszamy w niedzielę 13
września o godz. 17. do świątyni pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie.
Zapowiada
się
bardzo
atrakcyjnie, bowiem wystąpi
dwóch znakomitych artystów,
będących jednocześnie profe-

sorami katowickiej Akademii
Muzycznej: Władysław Szymański – organy i Feliks Widera – tenor. Władysław Szymański jest organistą bazyliki
Św. Wojciecha w Mikołowie,
dyrektorem
artystycznym
Mikołowskich Dni Muzyki i
dziekanem Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akade-

Kurier

W tym miesiącu polecam
mięso zapomniane przez nasze pokolenie, a tak smaczne
i zdrowe. Mowa oczywiście o
króliku - mięsie bardzo delikatnym i prostym w przygotowaniu. A królik z grilla smakuje pysznie.
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Królik z grilla



Witamy we wspólnocie

Dzieci ochrzczone 8 sierpnia w imielińskim kościele

Helena Maria Bierońska urodzona 3 lipca
Córka Agnieszki i Sławomira
Chrzestni: Radosław Bilat i Anna Bierońska

Nathan Tomasz Kastelik urodzony 30 maja
Syn Edyty i Daniela
Chrzestni: Henryk Hozakowski i Aleksandra Goleniak

Przemysław Andrzej Florek urodzony 15 kwietnia
Syn Katarzyny i Romana
Chrzestni: Łukasz Mrószczak i Justyna Polok

Małgorzata Monika Paluch urodzona 4 lipca
Córka Moniki i Michała
Chrzestni: Łukasz Paluch i Bernadeta Goczoł

Antonina Maria Jarzynka urodzona 27 kwietnia
Córka Moniki i Tomasza
Chrzestni: Damian Bury i Aneta Pudlewska

Aleksy Wojciech i Hanna Anna Świerzy urodzone 12 czerwca
Dzieci Anny i Szymona
Chrzestni: Mateusz i Magdalena Świerzy oraz Adam i Agata Górkiewicz

Bardzo dobrze rozpoczęli sezon

Kurier
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o bardzo dobrym zeszłym sezonie,
w którym piłkarze Pogoni zajęli 3
miejsce w lidze okręgowej (najwyższe
jak dotąd w historii klubu), w tym nie
przegrali od 7 spotkań.
Rozgrywki w klasie okręgowej podopieczni Grzegorza Rajmana rozpoczęli
od dwóch remisów: 2:2 było ze Spartą
Katowice i Ogrodnikiem Cielmice. Potem wygrali 1:0 z MK Katowice, Sokołem
Wola 3:2 i w ostatnim meczu 1:0 z LKS
Goczałkowice. W międzyczasie wygrali
również dwa spotkania Pucharu Polski.
- Bardzo zależało nam na dobrym roz-

poczęciu sezonu, ale niedosyt pozostał po
2 pierwszych meczach, które remisowaliśmy, tracąc bramki w doliczonym czasie
gry. Z każdym spotkaniem zespół się rozkręcał, a 5 wygranych z rzędu pozwala z
optymizmem patrzeć w przyszłość. Szkoda, że wysiłek drużyny z poprzedniego
sezonu i potencjał drzemiący w chłopakach nie został doceniony. Z tak dobrą
bazą treningową i z coraz lepszą pracą z
młodzieżą można by powalczyć co najmniej o IV ligę – zauważa trener.
- Nie stać nas na nagrodzenie piłkarzy
za ubiegły sezon, nie pozwalają na sto

skromne fundusze klubu pochodzące od
sponsorów – wyjaśnia nam Henryk Synowiec, prezes klubu.
- W pierwszej połowie – ocenia G.
Rajman ostatni mecz – zespół dobrze
realizował założenia taktyczne. Zawodnicy dłużej utrzymywali się przy
piłce i stworzyli kilka ciekawych akcji.
Po jednej z nich bramkę pięknym strzałem zdobył Łukasz Samek. W drugiej
połowie staraliśmy się zagęścić środek
pola, wyprowadzając przy tym groźne
kontry i szukając okazji do zdobycia
bramki. (zz)

