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Dokończenie na str. 3.

1 września w szpitalu woje-
wódzkim w Tychach zmarł w 
wieku 95 lat o. dr Józef Pielorz, 
oblat Maryi Niepokalanej. 3 
września odbył się jego po-
grzeb na imielińskim cmenta-
rzu. Mszy św. przewodniczył 
biskup tarnowski ks. Wiesław 
Lechowicz w asyście kilkudzie-
sięciu księży oblatów. Wzięły 
w niej udział poczty sztanda-
rowe, chór „Harfa”, Imielińska 
Orkiestra Dęta, władze miasta, 
radni, mieszkańcy.

Pierwsza i ostatnia 
przysługa  

- 47 lat temu wyświadczyłeś 
mi pierwszą przysługę, wy-
jeżdżając po mnie (wówczas 
młodego kleryka posłanego na 
studia do Rzymu) na włoskie 
lotnisko. Dzisiaj mam zaszczyt 
świadczyć Tobie ostatnią przy-
sługę – niech będzie wyrazem 
wdzięczności za Twoją dobroć i 

oblacką przyjaźń – powiedział 
w homilii ks. Paweł Latusek. 
A następnie przypomniał bio-
grafię zmarłego, dzieląc ją na 
okresy. Pierwszy to 12 lat spę-
dzonych w Imielinie, potem 
6 lat nauki w Małym Semina-
rium Duchownym w Lublińcu, 
pobyt w nowicjacie przerwany 
wojną i uwięzieniem w obozach 
Mauthausen-Gusen i Dachau, 
seminarium i studia filozoficz-
ne oraz studia doktoranckie we 
Włoszech, kilkuletni pobyt w 
Kanadzie, powrót do Rzymu, 
wreszcie ponad trzydziestolet-
nia praca w Belgii. Do kraju ks. 
Józef Pielorz powrócił przed 7 
laty i osiadł w rodzinnym Imie-
linie. Miał za sobą 70 lat życia 
zakonnego i 66 lat kapłaństwa, 
które poświęcił nie tylko pracy 
duszpasterskiej – szczególnie 
wśród Polonii - ale i twór-
czości. Książki, które wydał, 
ks. Latusek nazwał „klasyką 

oblackiego piśmiennictwa” i 
zwrócił uwagę, że ostatnia z 
nich, poświęcona polskim ob-
latom, ukazała się przed 4 laty, 
gdy autor miał 91 lat! Uważni 
czytelnicy „Kuriera” wiedzą, 
że tak naprawdę ostatnia jego 
książka o innej tematyce bo 
mówiąca o więźniach obozów 
koncentracyjnych z Imielina 
wyszła w tym roku! 

Wojna i obozy
- Miał piękne i bogate życie, 

które było naznaczone piętnem 
wojny i obozów koncentracyj-
nych – podsumował ks. Latu-
sek i przypomniał zdarzenie z 
okresu wojennego, o którym 
ks. Pielorz często opowiadał. 
Związane było z pobytem w 
nowicjacie, który został zamie-
niony na więzienie, a nowicju-
sze zmuszeni do ciężkiej pracy. 
8 grudnia 1939 r. w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny otrzy-
mali oni od miejscowej policji 
rozkaz porozbijania figury Ma-
ryi. Tego polecenia jednak nie 

wykonali. Gdy już wydawało 
się, że czeka ich pewna śmierć, 
do ich domu przybyli funkcjo-
nariusze Gestapo, którzy nie 
tylko odwołali polecenie poli-
cjantów, ale i zarządzili dzień 
wolny. 

W czasie pobytu w obozach, 
w których każdego dnia toczy-
ła się walka o życie, ks. Pielorz 
doświadczył jeszcze 5 cudow-
nych ocaleń – ostatnie z nich 
na kilka dni przed wyzwole-
niem obozu, a związane było z 
nieudaną próbą zamordowania 
wszystkich więźniów. 

O tych wszystkich zda-
rzeniach ks. Pielorz chętnie 
dzielił się z czytelnikami 
„Kuriera”. Publikowaliśmy 
tu jego wspomnienia z krót-
kich lat dzieciństwa i młodo-
ści spędzonych w rodzinnym 
Imielinie. Były też przeraża-
jące opowieści o pobycie w 
obozach. Wreszcie ks. Pielorz 
pisał o swoich zagranicznych 
spotkaniach z papieżem Ja-
nem Pawłem II, prymasem 
Józefem Glempem, ministra-

Miał piękne i bogate życie

mi polskiego rządu. 
W czasie pogrzebowej mszy 

św. proboszcz ks. Eugeniusz 
Mura dziękował zmarłemu w 
imieniu wspólnoty parafialnej 
za wszystkie wspólne euchary-
stie. Wspomniał o spotkaniach 
z ks. Józefem na probostwie 
i ożywionych, ale pobudzają-
cych do refleksji dyskusjach. 
Wyraził też wdzięczność dla 
tych, którzy towarzyszyli ks. 
Józefowi na jego długiej dro-
dze życia. 

Serdeczny człowiek
Nad trumną ks. Pielorza na 

cmentarzu krótką przemowę 
wygłosił burmistrz Jan Chwię-
dacz. Wyraził w niej wdzięcz-
ność Bogu za to, że dał nam 
takiego kapłana. - W naszej 
pamięci pozostanie jako nie-
strudzony charyzmatyczny mi-
sjonarz, doświadczony przez 
okrutne lata wojny, serdeczny 
w kontaktach z każdym czło-
wiekiem, otwarty na dialog 
i odmienne poglądy, przede 
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KRONIKA POLICYJNA

KRONIKA STRAŻACKA 

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. Imieliń-
ska 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 nadesła-
nych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

DYŻURY RADNYCH

Blisko 40 ukaranych

PORADY NOTARIUSZA

3 października  (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta 
Imielin  w godz. 1600 -1700 dyżurują radni: Tadeusz Komandera, 
Krzysztof Hajduczek i Tadeusz Hericht. Uwaga: Radni oczeku-
ją na mieszkańców z terenu całego miasta. (um)

13 sierpnia na ul. Brata Alberta policjanci zatrzymali 57 letnie-
go mężczyznę, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwym. 
Wynik badania 0,44 mg/l. Mężczyzna poruszał się rowerem po-
mimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych i jednośladów wydanego przez Sąd Rejonowy w Mysłowi-
cach.

16 sierpnia na ul. Wandy 24-letni mężczyzna uszkodził ciało 
23-letniej kobiety, którą przewrócił na ziemię, a następnie bił 
pięściami oraz kopał. W wyniku pobicia kobieta doznała między 
innymi złamania nosa.

24 sierpnia kierujący samochodem 27-letni mieszkaniec Imie-
lina jadąc ulicą Klonową w kierunku ulicy Drzymały nie dosto-
sował prędkości pojazdu do warunków drogowych, zjechał na 
pobocze i uderzył w barierę energochłonną nad przepustem wod-
nym. Kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości – wynik 
badania 1,09 mg/l.

27 sierpnia na ul. Imielińskiej włamano się do kontenera skąd 
skradziono sprzęt budowlany. (kpp)

9 sierpnia strażacy zmagali się ze skutkami obfitego deszczu i 
wichury. Na ul. Hallera usuwali złamany konar, na ul. Pokoju po-
walone drzewo, a na ul. Floriana zostali wezwani do podtopionej 
posesji.

10 sierpnia strażacy usuwali konar z jezdni na ul. Leśnej i Tu-
rystycznej. 

15 sierpnia strażacy na ul. K. Miarki usuwali niebezpiecznie 
zwisające konary drzewa.

15 sierpnia strażacy zostali wezwani do jelenia potrąconego na 
ul. Nowozachęty. 

24 sierpnia strażacy zostali wezwani do neutralizacji rozlanych 
płynów eksploatacyjnych po wypadku samochodowym na ul. 
Klonowej.

Dodatkowo w sierpniu imielińscy strażacy 7 razy na tere-
nie miasta brali udział w działaniach związanych z usuwaniem 
gniazd os i szerszeni. (osp)

Z chwilą zawarcia małżeń-
stwa powstaje między mał-

żonkami wspólność majątkowa, 
która  obejmuje majątek nabyty 
w czasie jej trwania przez obo-
je małżonków lub przez jedne-
go z nich (jest to odtąd majątek 
wspólny). Majątek nieobjęty 
wspólnością ustawową należy 
do majątku osobistego każdego 
z małżonków - powyższa zasa-
da wynika wprost z Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego.

Cechy charakterystyczne 
wspólności majątkowej przed-
stawiają się następująco:

1. W czasie trwania wspólno-
ści (czyli małżeństwa) udziały 
małżonków w majątku wspól-
nym są nieokreślone — stano-
wią jedną niepodzielną całość 
i są wyodrębniane dopiero w 
momencie ustania wspólności 
(czyli np. w chwili rozwodu). 
Do podziału majątku stosuje się 
przepisy o wspólności majątku 
spadkowego i o dziale spadku. 
Najważniejsza z nich jest zasa-

da, że po ustaniu wspólności, 
ale przed podziałem majątku 
każdy małżonek aby skutecznie 
rozporządzić swoim udziałem 
w majątku wspólnym musi uzy-
skać zgodę drugiego małżonka 
(odpowiednio: byłego małżon-
ka po rozwodzie).

2. W czasie trwania wspól-
ności żaden z małżonków nie 
może żądać podziału majątku 
wspólnego. Nie może również 
rozporządzać ani zobowią-
zywać się do rozporządzenia 
udziałem, który w razie usta-
nia wspólności przypadnie mu 
w majątku wspólnym lub w 
poszczególnych przedmiotach 
należących do tego majątku. 

3. Wierzyciel małżonka nie 
może w czasie trwania wspól-
ności ustawowej żądać zaspo-
kojenia z udziału, który w razie 
ustania wspólności przypadnie 
temu małżonkowi w majątku 
wspólnym lub w poszczegól-
nych przedmiotach należących 
do tego majątku.

4. Z chwilą ustania wspólno-
ści zakłada się, że udziały każ-
dego małżonka (odpowiednio: 
byłego małżonka po rozwodzie) 
są równe, jednakże z ważnych 
powodów każdy z małżonków 
może żądać, ażeby ustalenie 
udziałów w majątku wspólnym 
nastąpiło z uwzględnieniem 
stopnia, w którym każdy z nich 
przyczynił się do powstania te-
go majątku.

Aby przeprowadzić podział 
majątku wspólnego w pierwszej 
kolejności musi ustać wspól-
ność majątkowa, najczęściej 
dzieje się tak poprzez zawarcie 
w trakcie trwania małżeństwa 
umowy majątkowej (intercyza) 
albo przez rozwód małżonków. 
W przypadku zamiaru rozwo-
du możliwa i najbardziej wska-
zana jest sytuacja, gdy małżon-
kowie najpierw zgodnie dzielą 
się majątkiem wspólnym, a 
dopiero potem występują do 
sądu o rozwód. Powyższe roz-
wiązanie jest w szczególności 
wskazane wtedy, gdy w skład 
majątku wspólnego wchodzi 
nieruchomość rolna lub leśna, 
o czym za miesiąc. 

Notariusz
Paulina Siekańska

Zasady podziału majątku wspólnego

Przedsiębiorstwo Napraw i 
Utrzymania Infrastruktury Ko-
lejowej w Krakowie informuje, 
że na czas remontu torówprze-
jazdy kolejowe będą zamknięte:

1, W Imielinie na ul. Brata 
Alberta od 8 września od godz. 
8.00 do 18 września do godz. 
19:00 i na ul. Drzymały od 26 
września od godz. 8:00 do 5 
października do godz. 19:00.

Urząd Miasta Imielin infor-
muje, że w związku licznymi 
uwagami mieszkanców od 15 
września Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) przy ul. Nowo-
zachęty (na Golcówce)  (tel.882 
555 785) będzie przyjmował 
odpady w środę od godz. 11.00 
do godz. 19.00, a w sobotę od 
godz. 10.00 do godz. 15.00. W 
pozostałe dni bez zmian tj. od 
godz. 9.00 do godz. 17.00. (um)

Blisko czterdziestu kierow-
ców ukaranych mandatami 
karnymi za przekroczenie do-
zwolonej prędkości - to efekt 
działań bieruńskiej drogówki. 
Pomimo licznych apeli i ak-
cji profilaktycznych kierowcy 
nadal lekceważą przepisy, na-
rażając na niebezpieczeństwo 
siebie i innych uczestników 
ruchu drogowego.

26 sierpnia policjanci z bie-
ruńskiej drogówki prowadzili 
działania pod nazwą „Pręd-
kość”. Były one ukierunkowa-
ne na poprawę bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, w szcze-
gólności na przestrzeganie 
przez kierowców dozwolonych 
prędkości. Nadmierna pręd-
kość jest bowiem główną przy-
czyną zdarzeń drogowych.

Ogólnokrajowe działania 
„Prędkość” prowadzone były 
w godzinach 6.00 - 22.00. W 
trakcie działań bieruńscy stró-
że prawa ujawnili 37 przypad-
ków przekroczenia dozwolonej 
prędkości przez kierujących. 36 
kierowców mundurowi ukarali 
mandatami karnymi, wobec 1 
zostosowali pouczenie. (kpp)

Wspólne aktywnie spędza-
ne chwile z rodziną to 

najlepszy czas w życiu. Taka 
forma wypoczynku to nie tyl-
ko poprawienie samopoczucia, 
to również wzmacnianie więzi 
rodzinnych. Uczestnicząc w za-
bawie pomagamy zebrać pie-
niądze na leczenie chorego na 
mukowiscydozę Jacka Janiela 
(akcja Nie śpimy-Pomagamy!), 
do którego trafi całość wpiso-
wego uczestników.

Trasa liczy 16 kilometrów, 
wiedzie głównie przez bez-
pieczne tereny leśne i polne. 
Wyruszamy spod kościoła św. 
Anny w Lędzinach 25 wrześ-
nia o godz. 13:00, zmierzamy 
w stronę rynku w Bieruniu, po 
czym kierujemy się z powro-
tem do Lędzin na Plac Farski 

w Lędzinach.  Na zakończenie 
wyprawy zorganizowaliśmy fi-
nałowy festyn rodzinny z kieł-
baską i muzyką (nie tylko dla 
rowerzystów) - odbędzie się w 
Lędzinach na Placu Farskim. 
Zapisy przez internet http://ro-
werowyrajd.pl/ lub telefonicz-
nie 530 976 104 do 16 września. 
Organizatorzy to Stowarzysze-
nie Młodzi Aktywni w part-
nerstwie z UM Lędziny, UM 
Bieruń oraz Ruchem Autono-
mii Śląska powiatu bieruńsko-
lędzińskiego. 

Operacja Jacka kosztuje 350 
tys. zł. Już udało się zebrać 
220 tys. zł. Chorego można też 
wspomóc wpłacając pienią-
dze na konto: Stowarzyszenie 
Młodzi Aktywni 70 1300 0000 
2076 7192 1127 0004. (sma)

Charytatywny piknik 

2. W Chełmie Śl. na ul. Tech-
ników od 16 września od godz. 
8:00 do 26 września do godz. 
19:00 i na ul. Błędów od 5 wrześ-
nia od godz. 8:00 do 15 września 
do godz. 19:00.

W tym czasie wprowadzony 
zostanie tymczasowy objazd 
zgodnie z zatwierdzonymi pro-
jektami tymczasowej organi-
zacji ruchu. (um)

Zamknięcia przejazdów

Zmiana godzin 
otwarcia PSZOK-u 

Urząd Miasta informuje, że na 
końcowym odcinku ul. Żeńców 
i ul. Miarki oraz ul. Krótkiej i 
ul. Wiosennej, a także ul. Drzy-
mały (przed i za torami kolejo-
wymi) w IV kwartale 2016 roku 
i w I kwartale 2017 roku będzie 
wykonywana kanalizacja sani-
tarna. Podłączenia kanalizacji 
do domów jest planowane w II 
kwartale 2017 roku. (um)

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej
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Wypełnij ankietę

Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku to propozycja dla osób 

starszych, które nie są już ob-
ciążone pracą zawodową i prag-
ną zorganizować sobie wolny 
czas w sposób atrakcyjny i po-
żyteczny.

Wykłady przeznaczone są 
dla wszystkich uczestników 
UTW. Z kolei zajęcia warszta-
towe seniorzy wybierają zgod-
nie z własnym upodobaniem i 
zainteresowaniami.

Proponujemy zajęcia z języ-
ka angielskiego, niemieckiego, 
warsztaty obsługi komputera, 
warsztaty ruchowo-rehabili-
tacyjne, warsztaty dietetycz-
no-kosmetologiczne oraz war-
sztaty rękodzielnicze. Każdy 
uczestnik może wybrać sobie 
nawet kilka form warsztatów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Imielinie będzie działał pod 
kuratelą Urzędu Miasta Imielin, 
Miejskiego Centrum Kultury w 
Imielinie oraz Jezuickiej Uczelni 
- Górnośląskiej Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej im. Kard. A. 
Hlonda w Mysłowicach, która 
ma duże doświadczenie w pro-
wadzeniu Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku. Czesne wynosi 50 
zł za semestr i daje możliwość 

udziału w wykładach i w wybra-
nych zajęciach warsztatowych.

Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o zgłaszanie się 
od 12 września do 10 paździer-
nika. Wszelkich informacji 
udziela Koordynator UWT, 
który będzie pełnił dyżur 19 
września i 10 października w 
godzinach 16.00 – 17.00 w Bi-
bliotece Miejskiej w Imielinie. 
Deklaracje można składać rów-
nież w Urzędzie Miasta Imielin 
(pok. 34 lub 36) oraz w Biblio-
tece Miejskiej w godzinach ich 

Ponawiamy zaproszenie do 
wypełnienia ankiet na te-

mat wymiany starych pieców. W 
związku z przygotowywaniem 
Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej (PGN) dla miasta Imielin w 
czerwcu br. wykonawca PGN 
przeprowadził na terenie miasta 
ankietę, która miała m.in. na celu 
zbadanie potrzeb mieszkańców 
w zakresie wymiany starych pie-
ców grzewczych na nowe, ekolo-
giczne źródła ogrzewania.

W celu pozyskania jak najlep-
szej informacji na temat zainte-

resowania mieszkańców wy-
mianą starych, nieefektywnych 
źródeł ogrzewania lub montażu 
kolektorów słonecznych, czy 
też paneli fotowoltaicznych, 
zachęcamy zainteresowanych 
właścicieli nieruchomości, któ-
rzy nie byli objęci czerwcową 
akcją i nie otrzymali dofinanso-
wania do wymiany kotłów w la-
tach 2005-2009, o wypełnienie 
i złożenie ankiet w tutejszym 
urzędzie.

Wypełnione ankiety należy 
złożyć do 15 września w Urzę-

dzie Miasta Imielin, Referat 
Ochrony Środowiska, pokój 
nr 15. Ankiety dostępne są za-
równo w siedzibie urzędu (w 
pokoju nr 15), jak i na stronie 
internetowej www.imielin.pl

Zebranie jak największej 
ilości zainteresowanych po-
zwoli rozważyć możliwość 
przystąpienia miasta w latach 
następnych do uruchomienia 
programu dofinansowania do 
zakupu ekologicznych urzą-
dzeń grzewczych dla miesz-
kańców. (um)

Uczniowie, mieszkańcy 
Imielina uczęszczający do 

szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjal-
nych kończących się egzami-
nem dojrzałości - maturą - (z 
wyjątkiem uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej) mogą się 
ubiegać o stypendia naukowe 
na rok szkolny 2016/2017.

Stypendia zostaną przyzna-
ne na podstawie Uchwały Nr 
XXI/92/2008 Rady Miasta Imie-
lin z 27 czerwca 2008r. z późn. 
zm. w sprawie przyjęcia programu 
wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów przez miasto Imielin.

O stypendium może się ubie-
gać uczeń, który w roku szkol-
nym 2015/2016 został:

1. Laureatem lub finalistą 
konkursu przedmiotowego na 
szczeblu co najmniej wojewódz-
kim organizowanego przez ku-
ratorium oświaty lub z jego upo-
ważnienia.

2. Laureatem lub finalistą 
olimpiady przedmiotowej na 
szczeblu ogólnopolskim organi-

zowanej przez komitety główne 
olimpiad przedmiotowych z listy 
MEN w danym roku szkolnym.

Wniosek o stypendium winien 
zawierać: dane instytucji lub oso-
by zgłaszającej (nazwa lub imię i 
nazwisko osoby oraz adres), da-
ne kandydata (imię i nazwisko, 
adres), uzasadnienie.

Do wniosku o stypendium po-
winny być dołączone następujące 
dokumenty:

a) potwierdzona za zgodność 
z oryginałem kserokopia świade-
ctwa za dany rok szkolny,

b) dokumenty lub ich kseroko-
pie (potwierdzone za zgodność) 
potwierdzające, że uczeń jest lau-
reatem lub finalistą,

c) zaświadczenie o kontynuo-
waniu nauki.

Wnioski o stypendium należy 
składać w Urzędzie Miasta Imie-
lin w terminie do 30 września bie-
żącego roku. Bliższych informa-
cji udziela Referat EZKS Urzędu 
Miasta Imielin ul. Imielińska 81 
(pok. 34 lub 36) telefon 032 22 54 
134, 032 22 54 136. (um)

pracy. Osoby, które były słu-
chaczami UTW również mają 
obowiązek złożyć odpowied-
nie dokumenty rekrutacyjne. 
Deklaracje dostępne są na stro-
nie internetowej www.imielin.
pl w zakładce WAŻNE.

17 października czeka nas 
uroczysta inauguracja roku 
akademickiego w UTW Imie-
lin realizowana zgodnie z ce-
remoniałem akademickim, z 
udziałem władz miasta i Jego 
Magnificencji Rektora Górno-
śląskiej WSP. (um)

Rusza uniwersytet Stypendia naukowe 

Ponowne wyłożenie studium

Tylko 30 uczniów liczą dwie 
klasy pierwsze, które utwo-

rzone zostały w szkole podsta-
wowej w Imielinie. Uczęszcza 
do nich 11 sześciolatków i 19 
siedmiolatków. W ubiegłym 
roku, gdy do klasy pierwszej 
obowiązkowo szły 6-latki, ucz-
niów było 172, a utworzono z 
nich aż 8 klas pierwszych. Do 
szkoła chodzi od września 589 
uczniów, a przed rokiem było 
ich 640. 

Wydaje się, że obecni ucz-
niowie klas pierwszych już na 
starcie są w lepszej sytuacji od 
innych roczników. Po pierwsze 
- będą uczyli się w mało licz-
nych klasach – czyli skorzysta-
ją na częstszym i łatwiejszym 
kontakcie z nauczycielem, 
który będzie mógł im (każde-
mu uczniowi) poświecić wię-
cej czasu. Po drugie - łatwiej 
dostaną się do szkoły średniej 
(jeśli przyrócone zostaną egza-

miny do niej lub wprowadzona 
jakaś inna forma selekcji - cze-
go należy się spodziewać). Po 
trzecie - jeśli zdecydują się na 
studia, tu również otwierają się 
przed nimi szersze możliwości 
wyboru kierunku. W związku z 
niżem demograficznym uczel-
nie już zabiegają o studentów.
Jeśli natomiast zechcą podjąć 
pracę, konkurencja szkolnych 
rówieśników będzie mniejsza 
niż w innych latach. (zz)

wszystkim zaś jako człowiek 
wielkiego umysłu i głębokiej 
wiary – powiedział burmistrz. 
- Z każdym przyjazdem do ro-
dzinnego Imielina wykazywał 
wielkie zainteresowanie i troskę 
o przyszłość naszego miasta i 
jego mieszkańców. Cieszył się 
każdym jego sukcesem, dzielił 
się z nami doświadczeniem ży-
ciowym oraz wiedzą. 

Wyrazem uznania dla osiąg-
nięć ks. Pielorza było nadanie mu 
przez radnych tytułu honorowego 
obywatela miasta. Otrzymał on 
także wiele odznaczeń i wyróż-
nień. Wraz z pracami naukowy-

mi znajdują się one w zbiorach 
biblioteki miejskiej. 

- Jestem przekonany, że pozo-
stanie długo we wdzięcznej pa-
mięci parafian i będzie miał nale-
żyte miejsce w historii Imielina. 
Ks. Józefie za wszelką dobroć, 
którą my, mieszkańcy Imielina, 
otrzymaliśmy, za posługę ka-
płańską, za każde dobre słowo, 
za modlitwę, za wszystko co dla 
nas zrobiłeś - z serca dziękujemy 
– zakończył J. Chwiędacz. 

Ks. dr Józef Pielorz spoczął w 
grobowcu na imielińskim cmen-
tarzu obok ks. proboszcza Lon-
gina Kozuba i ks. kanonika Jana 
Gdaka. (zz)

Miał piękne...
Dokończenie ze str. 1

Nieliczne pierwsze klasy

Burmistrz Miasta Imielin in-
formuje, że do 16 września 2016 
roku, w sali nr 31 w godzinach 
pracy urzędu trwa ponowne wy-
łożenie do publicznego wglądu 
projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Imielin 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko.

Wykładany ponownie do pub-
licznego wglądu projekt studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta Imielin wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, 
obejmuje wyłącznie tereny wy-
znaczone w związku z uwzględ-
nieniem uwag złożonych w trak-
cie pierwszego wyłożenia projek-
tu studium (zgodnie z art. 11 pkt 
11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r.oku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym).

Projekt studium dostępny jest 
również na stronie internetowej: 
www.imielin.pl oraz bip.imielin.
pl w zakładce PRAWO LOKAL-
NE ogłoszenia, obwieszczenia, 
komunikaty. (um)
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Najlepsi z Imielina 

Występ Kabaretu pod Wyrwigroszem zgromadził tłumy. 

Zajęcia ruchowe, artystyczne, 
nauka gry na instrumentach 

i zajęcia w pracowniach tema-
tycznych. Od ceramiki z Urszulą 
Figiel-Szczepką, przez gitarę z 
mistrzem Grzegorzem Kapołką i 
taniec nowoczesny z Agnieszką 
Jaszczuk, aż po akademię archi-
tektury z Bartkiem Pochopieniem 
(to tegoroczna nowość). Nowością 
są również zajęcia z salsation oraz 
nauka śpiewu i recytacji. Łącznie 
oferta Miejskiego Centrum Kul-
tury obejmuje 21 różnego rodzaju 
zajęć, które w sezonie 2016/17 od-
bywają się w Bibliotece Miejskiej 
i Sokolni. 

3 września w Sokolni i na par-
kingu przy budynku odbył się 
„dzień otwarty”, podczas którego 
można było zapoznać się z ofer-
tą zajęć przygotowaną przez in-
struktorów. Organizatorzy zadba-
li o rozrywkę dla dzieci (teatrzyk 
kukiełkowy, zajęcia animacyjne) 
i poczęstunek (napoje, kiełbasa 
z grilla) oraz dobrą zabawę dla 
wszystkich. 

 - Nie wiem jeszcze, co wybiorę 
– mówi Ewa Gil – zastanawiam 
się nad czymś dla 3-4 latka oraz 
nad zajęciami ruchowymi dla 
siebie - dodaje. Pani Ewa dopiero 
trzeci rok mieszka w Imielinie i 

poza weekendowymi programa-
mi kulturalnymi w Sokolni nie 
miała jeszcze okazji skorzystać z 
zajęć tu organizowanych. – My-
ślę, że oferta jest intersująca - to 
tak szeroki wachlarz, że każdy 
może znaleźć coś dla siebie.  

O zajęciach z architektury 
opowiedział nam prowadzący 
je B. Pochopień. – To nie będzie 
kurs przygotowujący na stu-
dia, ale spotkania inspirujące do 
twórczych działań z dziedziny 
architektury, urbanistyki i dizaj-
nu. Chcę się dzielić swoją wiedzą 
absolwenta wydziału architektu-
ry w Krakowie, by młodzi ludzie 
w wieku 13-17 lat wiedzieli jak 
najwięcej o dobrej architekturze. 
Sądzę, że to będą atrakcyjne za-
jęcia.

Justyna Kontny jest instruktor-
ką salsation. – Nazwa pochodzi 
od hiszpańskich słów, które ozna-
czają „mieszankę” i „wyrażenie” 
– czyli polega na wyrażaniu 
naszych uczuć - wyjaśnia. - Są 
to zajęcia rytmiczne, w których 
mieszają się różne style taneczne i 
kultury. Dzięki nim poprawiamy 
swoją kondycję. Nie trzeba nic 
umieć wcześniej, tylko podążać 
za instruktorem, wykonując te 
same ruchy. W ten sposób inter-

pretuje się różne piosenki. Są to 
zajęcia przeznaczone dla każdego 
– mogą w nich brać udział zarów-
no dzieci, jaki i dorośli. 

Zajęcia ukierunkowane na 
przywracanie prawidłowej posta-
wy, wyrabianie odpowiednich na-
wyków w staniu, poruszaniu się, 
dźwiganiu  ciężkich przedmiotów 
prowadzi Agnieszka Gwóźdź. 
Jest to joga kręgosłupa. - Znam 
każdego uczestnika i dobieram 
indywidualnie do niego ćwicze-
nia w zależności od jego kondycji 
– deklaruje instruktorka. - Stosuję 
typowe techniki koncentracyjno-
relaksacyjne oparte na fizjotera-
pii i zajęcia ruchowe. Prowadzę 
również grupy dla seniorów, choć 
uczestnicy są w różnym wieku 
– od 9 do ponad 70. lat. Są oso-
by, które ćwiczą 7 miesięcy raz w 
tygodniu i początkowo nie mogły 
nawet klęknąć, a teraz swobodnie 
wstają z kolan. Różne problemy z 
kręgosłupem mają również dzie-
ci. Mam satysfakcję, że mogę im 
pomóc – dodaje. 

Tegoroczna oferta zajęć arty-
stycznych to ceramika dorosłych 
i dzieci, kółko plastyczne, deco-
upage oraz nauka śpiewu i recy-
tacji. Nauka gry na instrumen-
tach obejmuje pianino, keyboard 
i akordeon, gitarę oraz skrzypce. 
Zajęcia ruchowe to joga kręgosłu-
pa, pilates, latin dance, aerobik, 
taniec nowoczesny i towarzyski 
oraz salsation. Oprócz tego może-
my wybierać zajęcia w pracow-
niach tematycznych: szachy, mo-
delarstwo, fotografię, teatr, robo-
tykę oraz akademię architektury. 
Więcej informacji na ten temat na 
odwrocie „planu lekcji” dołączo-
nego do tego wydania „Kuriera” 
oraz na stronie internetowej 
www.mck.imielin.pl (zz) 

Dzień otwarty MCK
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Prawie dwustu kolarzy stanę-
ło w niedzielę 4 września na 

starcie XII Wyścigu Kolarskie-
go o puchar Burmistrza Mia-
sta Imielin. Pogoda wyjątkowo 
sprzyjała zawodnikom.

Zawody rozpoczęły się zaba-
wą rowerową dzieci, a po nich 
wystartowali młodzicy, junio-
rzy i dorośli kolarze. W zaba-
wie rowerowej dla najmłod-
szych wystartowali zawod-
nicy nie tylko z Imielina, ale 
również z bliższych i dalszych 
okolic. Nagrodę dla najmłod-
szej zawodniczki otrzymała 
trzylatka Oliwka Baranowska, 
która dzielnie wspierana przez 
dziadka Krzysztofa Baranow-
skiego pedałowała na swoim 
małym rowerku. Czyżby rosła 
nowa wielka gwiazda imieliń-
skiego kolarstwa? Chyba tak, 
bo Oliwka tak zasmakowała w 
rowerze, że za rok też chce wy-
startować.

Trzecie miejsce w niedzielę 
jako juniorka młodsza zdobyła 
Karolina Honc z Imielina. Ka-
rolina jest uczennicą I klasy LO 
w Mysłowicach. Na rowerze 
jeździ 4 lata, a tą pasją zaraziła 
ją koleżanka i tak już zostało. 
- Kolarstwo to nie jest lekki 
sport – mówi Karolina – ale jak 
się złapie bakcyla, to już nie ma 
odwrotu. To jest moja pasja i 
miłość do dwóch kółek. W ju-
niorach młodszych zawodnik 
naszego klubu Przemysław 
Młotkiewicz zajął pierwsze 
miejsce.

Nagrody i puchary wręczali 
imielińska olimpijka Justyna 
Kaczkowska, burmistrz Jan 
Chwiędacz i Tomasz Lamik, 
przewodniczący Rady Miasta. 
Justyna jako zawodniczka Ucz-

niowskiego Kolarskiego Klubu 
Sportowego Imielin TEAM 
walczyła w 2015 roku na mi-
strzostwach świata, a w roku 
2016 na mistrzostwach Europy. 
O jej osiągnięciach pisaliśmy 
w poprzednich numerach Ku-
riera.

Wyścig kolarski zorgani-
zowany został przez  UKKS 
Imielin TEAM oraz Urząd 
Miasta Imielin,  zgodnie z 
przepisami PZKol. Odpowie-
dzialnym dyrektorem wyścigu 
był Piotr Szafarczyk. Wyścig 
ten został umieszczony w 
kalendarzu imprez Polskie-
go Związku Kolarskiego, a w 
Imielinie już na stałe wpisał 
się w cykl miejskich imprez 
sportowych.

Po raz pierwszy starsi miłoś-
nicy kolarstwa startowali w ka-
tegoriach master. Mieszkający 
w Imielinie Ireneusz Bąk zajął 
3 miejsce, a Zygmunt Kantor-
ski 6 miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. (da)

Największe emocje były 
podczas konkurencji ze-

społowych – gry w dwa og-
nie i w mini-hokeja. Tak duże, 
że pękła piłeczka, którą grali 
uczestnicy – relacjonuje nam 
Agnieszka Sorek, kierownik 
imielińskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 30 sierpnia ponad 
90 zawodników wzięło udział 
w II Powiatowej Olimpiadzie 
Świetlic Wsparcia Dziennego, 
która odbyła się na Stadionie 
Miejskim w Imielinie.

Były też inne nieolimpijskie 
konkurencje indywidualne, jak 
skakanka, przenoszenie wody 
na czas, czy rzut piłką lekarską. 
Nagrody wręczono również za 
pokazy cheerleaderek. Uczest-
nicy mogli sprawdzić się po-
nadto na torze przeszkód, który 
przygotowali policjanci. 

Puchar był i dla najlepiej 
kibicującej drużyny oraz naj-
lepszego zawodnika Olimpia-
dy. Ponadto każdy uczestnik 

Igrzyska świetlic Od przedszkola do seniora 

otrzymał nagrodę rzeczową w 
postaci plecaka. Nagrody ufun-
dował Urząd Miasta Imielin i 
powiat bieruńsko-lędziński.

Do współzawodnictwa przy-
stąpiły: Świetlica Środowisko-
wa z Bojszów, dwie Świetlice 
Wsparcia Dziennego „Nadzie-
ja” i „Iskierka” z Bierunia, 
Świetlica Socjoterapeutyczna 
z Lędzin i gospodarze czyli 
Świetlica Socjoterapeutyczna 
z Imielina. Zawodom towa-
rzyszyła piękna pogoda i duch 
sportowej rywalizacji. 

Na zakończenie burmistrz 
Jan Chwiędacz podziękował 
uczestnikom i organizatorom, 
dzięki którym można było się 
wspólnie pobawić i miło spę-
dzić czas. Wyraził nadzieję, 
że następna olimpiada, która 
planowana jest za rok w Lę-
dzinach, będzie równie udana. 
Odpowiedzieli mu uczestnicy, 
chóralnie skandując „dzię-ku-
jemy”.

W przygotowanie i prowadze-
nie konkurencji zaangażowani 
byli funkcjonariusze z Komen-
dy Powiatowej Policji w Bieru-
niu oraz strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Imielinie. 
Słowa uznania należą się rów-
nież wolontariuszom, którzy 
czuwali nad sprawnym przebie-
giem wszystkich konkurencji i 
bez ich udziału nie byłoby moż-
liwości, by olimpiada odbyła się 
na takim poziomie. 

Organizatorem zawodów 
był Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Imielinie. Świet-
lice wsparcia dziennego są pla-
cówkami działającymi w myśl 
przepisów ustawy z 9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 
Ich celem są opieka i wycho-
wanie, pomoc w nauce, orga-
nizacja czasu wolnego, zabawa 
i zajęcia sportowe oraz rozwój 
zainteresowań dla dzieci i mło-
dzieży od lat 7 do 16 lat. (zz)

Od 22 do 24 września w 
hali widowiskowo-spor-

towej przy ul. Sapety 8a w 
Imielinie zostanie rozegrany 
I Młodzieżowy Międzyna-
rodowy Turniej Badmintona 
– Varcolor Polish Youth In-
ternational 2016 dla kategorii 
wiekowych do 9, 11, 13 oraz 
15 lat. Jest to bardzo cieka-
wy projekt, który towarzyszy 
głównemu turniejowi elity 
Varcolor Polish International 
2016, który będzie odbywał 
się równolegle w Bieruniu.

- Głównym założeniem by-
ło wykorzystanie potencjału 
badmintona jaki drzemie w 
naszym powiecie – powiedział 

Wojciech Palikij, trener bad-
mintona w Miejskim Klubie 
Sportowym Imielin oraz UKS 
Unia Bieruń. – Chcieliśmy 
stworzyć swego rodzaju świę-
to badmintona, dzięki któremu 
najmłodsi gracze będą mieli 
okazję rywalizować w tym sa-
mym czasie, co najlepsi gracze 
z całego świata.

Każdego dnia po zmaga-
niach w Imielinie młodzie-
żowcy zostaną przewiezieni 
do hali sportowej w Bieruniu, 
gdzie będzie odbywał się tur-
niej elity i tam będą mogli do-
pingować zawodowców i swo-
ich idoli. W Imielinie liczymy 
na udział ok. stu zawodników. 

Oczywiście wszystkich ki-
biców zapraszamy do hali w 
Imielinie (zawody odbędą się 
w godzinach od 9.00 do 16.00) 
oraz do hali w Nowym Bie-
runiu (ul. Warszawska 294, 
turniej od 22 do 25 września 
od godziny 9.00). Wstęp jest 
bezpłatny! A wszystkich, 
którym spodoba się ten sport 
- zarówno dzieci i dorosłych, 
zapraszamy na zajęcia z bad-
mintona, które są organizowa-
ne we wtorki i czwartki przez 
Miejski Klub Sportowy w hali 
widowiskowo-sportowej w 
Imielinie (szczegóły: www.fa-
cebook.pl/mksimielin) – dodał 
trener. (bk)

Międzynarodowy turniej badmintona
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Nowy sposób: oszustwa „na policjanta” 

Początek działalności klubu 
w Imielinie wiąże się z ro-

zegraniem pierwszego turnieju 
4 września 2001 roku. Latem 
2001 roku zawiązał się komi-
tet organizacyjny w skład któ-
rego weszli: Krzysztof Bortel, 
Marian Ganc i Rudolf Jacek. 
Ustalono, że dniem w którym 
będą rozgrywane cotygodnio-
we turnieje będą wtorki. Od 
września do komitetu organi-
zacyjnego dołączył Kazimierz 
Knopek. 

Pierszy zarząd
Po rozegraniu drugiego 

turnieju odbyło się spotka-
nie organizacyjne, na którym 
wyłoniono zarząd klubu w 
składzie: prezes Marian Ganc, 
wiceprezes Kazimierz Kno-
pek, skarbnik Rudolf Jacek, 
sekretarz Krzysztof Bortel. W 
grudniu 2001 roku postano-
wiono zarejestrować klub w 
Polskim Związku Skata. Od 2 
stycznia 2002 r. klub został za-
rejestrowany w PZSkat w okrę-
gu Tychy pod nazwą Skat Klub 
„Sokół” Imielin. Wystawiono 
drużynę, która uczestniczyła 

w rozgrywkach Tyskiej Ligii 
Okręgowej.

W turnieju o Puchar Staro-
sty Bieruńsko-Lędzińskiego 
w 2002 roku drużyna zajęła II 
miejsce. W 2003 roku z dzia-
łalności w klubie zrezygnował 
Krzysztof Bortel. Na jego miej-
sce jako sekretarza powołano 
Janusza Stęchłego. Na Mistrzo-
stwach Polski Górników w 
2005 roku drużyna klubu zdo-
była II miejsce.

Międzynarodowe starty
Na arenie międzynarodo-

wej drużyna wystąpiła po raz 
pierwszy w Mistrzostwach 
Europy Wisła 2005 w składzie 
Marian Ganc, Janusz Stęchły, 
Jerzy Saternus, Rudolf Jacek, 
Rudolf Byczek i Adam Pio-
trowski. Sukces w rozgrywkach 
ligowych przyszedł w 2007 ro-
ku, kiedy do III ligi awansowa-
ły dwie drużyny. Niewątpliwie 
największym sukcesem był 
awans pierwszej drużyny w 
składzie Marian Ganc, Janusz 
Stęchły, Rudolf Jacek i Jerzy 
Saternus do II Ligii PZSkat w 
2008 roku. Pierwsza drużyna 

w tym samym roku w finale 
Drużynowego Pucharu Polski 
zajęła VI lokatę. Druga druży-
na w składzie: Zbigniew Rak, 
Jarosław Szydłowski, Jacek 
Hericht, Ludwik Saternus i Sła-
womir Kopyciński w 2012 roku 
awansowała do III ligi.

Nowe władze
22 listopada 2015 r. odbyło się 

zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze, na którym wyłoniono 
władze klubu. Skład wybranego 
zarządu: prezes  Marian Ganc, 
wiceprezes/skarbnik Marian 
Waniek, sekretarz Janusz Stę-
chły, członkowie zarządu: Jerzy 
Saternus, Rudolf Byczek i hono-
rowy prezes Kazimierz Knopek.

Jubileuszowe obchody
Obchody XV rocznicy Klubu 

„Sokół” Imielin składają się z 
dwóch części - wystawy w Bi-
bliotece Miejskiej od września 
2016 roku trofeów zdobytych 
przez drużyny klubowe oraz 
trzech utytułowanych zawodni-
ków: Janusza Stęchłego, Maria-
na Ganca i Jerzego Saternusa. 
Osiągnięcia Janusza Stęchłego 

opisane były w poprzednim 
wydaniu „Kuriera”.

Natomiast Marian Ganc 
uczestniczył w Mistrzostwach 
Europy w Wiśle w 2005 roku, 
Mistrzostwach Świata w 2010 
roku w RPA, Mistrzostwach 
Świata w Karpaczu w 2012 roku, 
Mistrzostwach Europy w Sankt 
Vith w Belgii w 2013 roku, gdzie 
grał w reprezentacji Polski i Mi-
strzostwach Europy w Koblencji 
w Niemczech w 2015 roku. Jest 
on dwukrotnym mistrzem roz-
grywek całorocznych w Klubie 
„Sokół” Imielin. W 2003 roku 
został wicemistrzem Śląska, a 
w roku 2006 mistrzem Okręgu 
Tyskiego. W czerwcu 2016 ro-
ku zajął V miejsce Grand Prix 
Polski w kategorii open. Zdobył 
również niedawno tytuł mistrza 
Pucharu Lata 2016 w klubie Stal 
Chełm Śląski.

Jerzy Saternus uczestniczył 
w Mistrzostwach Europy w 
Wiśle w 2005 roku, Mistrzo-
stwach Europy 2011 w Selestat 
w Francji, gdzie grał w repre-
zentacji Polski, która zajęła II 
miejsce, Mistrzostwach Świata 
w Karpaczu w 2012 roku, Mi-

strzostwach Europy w Sankt 
Vith w Belgii w 2013 roku 
oraz Mistrzostwach Europy 
w Koblencji w Niemczech w 
2015 roku. W 2007 roku był 
wicemistrzem okręgu tyskie-
go, w roku 2010 zdobył Grand 
Prix Polski. Osiągnięciem roku 
2013 był tytuł wicemistrza Pol-
ski seniorów. A ostatnio został 
mistrzem Pucharu Lata 2016 w 
klubie Sokół Imielin

Drugą częścią obchodów 
XV-lecia będzie turniej skata 
sportowego, na który zarząd 
klubu serdecznie zaprasza sym-
patyków skata do Domu Kultu-
ry Sokolnia w dniu 24 września 
o godzinie 10.00.

Turnieje klubowe
Obecnie cotygodniowe tur-

nieje klubowe odbywają się 
w każdy czwartek o godzinie 
16.00 w Sokolni. Dla począt-
kujących skacistów turnieje 
są organizowane we wtorki o 
godzinie 16.00 w tymże Domu 
Kultury, na które również ser-
decznie zapraszamy.

Klub Skata Sportowego 
„Sokół” Imielin

XV-lecie Klubu Skata Sportowego „Sokół”

3 września po raz kolejny 
spotkali się uczniowie dwóch 
imielińskich podstawówek z 
rocznika 1951 czyli na 65. uro-
dziny. Takie koleżeńskie zjaz-
dy odbyły się już wcześniej z 
okazji 60., 55., czy 50. urodzin. 
Tak częste i regularne spotka-
nia absolwentów nie są zbyt 
częste, stąd pytanie do Ilony 
Pacwy, która obok Marii Wilk, 
była organizatorką o powody. 
– Po prostu bardzo się lubimy. 
Poza tym to miło razem pośpie-
wać, potańczyć i powspominać 
dawne szkolne lata. Chyba je-
steśmy takim „zabawowym” 
rocznikiem – odpowiedziała 
z uśmiechem. W spotkaniu 
wzięła udział również Janina 
Szczotka - wychowawczyni 
klasy „b” ze szkoły „na górce” i 
nauczycielka języka rosyjskie-
go. Zabawa w domu przyjęć 
„Łabędź” trwała do północy 3 
września. Najpierw jednak wy-
chowankowie dawnych imie-
lińskich szkół uczestniczyli w 
mszy św. którą odprawił dla 
nich w imielińskim kościele ks. 
Paweł Olszewski.

Swój udział zgłosili: Helena 

Bek, Adam Bezarabczuk, Ma-
ria Bujalska, Paweł Byczek, 
Urszula Celmer, Henryk Czam-
berg, Eugenia Dyjas, Bernadeta 
Gdak, Henryka Hochuł, Hen-
ryk Hozakowski, Teresa Ję-
dyczek, Andrzej Jochemczyk, 

Teresa Jochemczyk, Agnieszka 
Klemens, Joanna Knopek, Zyg-
munt Kantorski, Henryk Kocur, 
Danuta Kołodziej, Jan Kramar-
czyk, Leokadia Kubica, Teresa 
Kuczowicz, Genowefa Labe, 
Maria Ligęza, Urszula Ludwig, 

Urszula Michalska, Barbara 
Musioł, Franciszek Noras, Ma-
ria Noras. Adam Nowrocki, 
Ilona Pacwa, Krystyna Pacwa, 
Roman Pacwa, Józef Pielorz, 
Halina Piwko, Matylda Polo-
czek, Jan Rak, Jan Roczyński, 

Spotykają się co 5 lat
Maria Róg,  Barbara Serwin, 
Henryk Spyra, Czesława Sta-
chańczyk,  Irena Stachańczyk, 
Henryk Stojanowski, Wiktor 
Stolorz, Rudolf Szkółka, Hen-
ryk Wieczorek, Maria Wilk, 
Dorota Ziaja. (zz)
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25 września (niedziela) godz. 18.00 
Kabaret „Jurki”

Na oficjalnej inauguracji sezonu artystycznego 2016/2017 w 
Miejskim Centrum Kultury w Imielinie wystąpi popularny 
kabaret „Jurki”. Chociaż już wcześniej odbył się (3 września) 
pełen atrakcji Dzień Otwarty MCK, plener „Kapliczka w zie-
leni” (10 września) i koncert w kościele w ramach corocznego 
festiwalu Jesień Organowa (11 września).

Kabaret ten założony został w 1994 roku w Zielonej Gó-
rze, a więc pochodzi z tzw. Zielonogórskiego Zagłębia Ka-
baretowego. Jest laureatem wielu nagród, m.in. I miejsca 
na znanym krakowski przeglądzie zespołów kabaretowych 
PAKA (1996) i popularnej Rybnickiej Jesieni Kabaretowej 
(2015).

Zespół jest przedstawicielem tradycyjnego w formie kaba-
retu. Na jego program składają się skecze, monologi i piosenki 
o różnorodnej tematyce obyczajowo-społecznej. Członkowie 
kabaretu pozwalają sobie na improwizowanie w trakcie ske-
czy, dzięki czemu występ jest żywy, dynamiczny i za każdym 
razem nieco inny. Tworzą również piosenkę kabaretową. W 
Imielinie „Jurki” wystąpią ze swoim najnowszym progra-
mem zatytułowanym „Święta Polskie”.

Na spektakl ten obowiązują wejściówki w cenie 10 zł, do 
odbioru w placówkach MCK od 12 września.

2 października (niedziela) godz. 18.00 
Teatr Komanderów „Leśne rachuneczki”  

„Leśne rachuneczki” to wznowienie spektaklu, który był 
już u nas wystawiany w roku 2010, ale tym razem zobaczy-
my go w nowej inscenizacji i w trochę innej obsadzie aktor-
skiej.

„Leśne rachuneczki” pióra Lucyny Krzemienieckiej to 
sympatyczna bajka o małym Sebastianku, który nie bardzo 
chciał się uczyć. Rodzice kupili mu wszelkie akcesoria szkol-
ne, w klasie była miła atmosfera, jednak malec zamiast pil-
nie się uczyć, wolał tak jak tata pracować w biurze. Udał się 
do Pani Jesieni, aby ta załatwiła mu jakąś ciepłą posadę. Na 
szczęście Pani Jesień była bardzo mądra i tak pokierowała 
leniwym Sebastiankiem, aby ten w krótkim czasie stał się 
pierwszym uczniem w klasie.

„Leśne rachuneczki” zobaczymy w reżyserii i inscenizacji 
Stanisławy Szczepanik, a grają oprócz niej: Hanna Dębska, 
Jadwiga Pyka, Sandra Goczoł, Julia Pańczuk, Wiktoria Ma-
zurkiewicz, Klaudia Sowa, Amelia Pawlas, Marian Synowiec 
oraz Tomasz Synowiec w roli niesfornego Sebastianka. Na 
spektakl wstęp wolny.

9 października (niedziela) godz. 18.00 
„W krainie operetki i nie tylko”

Ten koncert z pewnością zgromadzi komplet słuchaczy. 
Operetka, której nie tak dawno wieszczono rychłe odejście do 
lamusa nadal święci triumfy na scenach całego świata, w tym 
także w Imielinie. Tego typu imprezy zawsze cieszyły się u 
nas wielkim powodzeniem i nie inaczej będzie zapewne tym 
razem.

Posłuchamy najsłynniejszych arii z takich operetek jak 
„Kraina uśmiechu”, „Księżniczka czardasza”, „Zemsta 
Nietoperza”, „Baron Cygański”, aż po fragmenty musicalu 
„Skrzypek na dachu” i utwory z repertuaru krakowskiej 
Piwnicy pod Baranami. Wśród wykonawców m.in. nasza kra-
janka Leokadia Duży, Sabina Olbrich, Feliks Widera, Wło-
dzimierz Skalski, Andrzej Talkowski, Piotr Kuba Kubowicz. 
Przy fortepianie niezawodna Halina Mansarlińska. Całość 
poprowadzi Marek Wiatr.

Wejściówki za symboliczne 10 zł na trwającą dwie i pół go-
dziny (z przerwą) galę operetkową będą dostępne w placów-
kach MCK od 26 września. (mck)

Wrzesień to miesiąc rozpo-
częcia wielu zajęć odby-

wających się na terenie gmin-
nych obiektów sportowych. 
Dla mieszkańców (szczególnie 
tych najmłodszych) czeka wiele 
możliwości.

Na Stadionie Miejskim przy 
ulicy Hallera 37a zajęcia pił-
karskie dla grup młodzieżo-
wych organizuje LKS Pogoń 
Imielin. W tym sezonie zajęcia 
prowadzone są dla grup z rocz-
ników 2000/2003, 2004/2005, 
2006/2007, 2008/2009 oraz 
2010/2011. Klub prowadzi rów-

Gertruda i Bronisław Pawlu-
sowie to sierpniowi sole-

nizanci obchodzący w ubiegłym 
miesiącu 90 i 95 lat życia. Żona 
skończyła 95 lat - 9 sierpnia, 
a jej mąż 90 lat - 28 sierpnia. 
Świętowali również diamento-
we gody - czyli 60 lat małżeń-
stwa. Pan Bronisław pracował 
na kopalni Katowice, tej na te-
renie której obecnie mieści się 
już Muzeum Śląskie, zaś Pani 
Gertruda nie pracowała zawo-
dowo, bo zajmowała się wycho-
waniem dzieci.

Gertruda biorąc ślub z Broni-
sławem, była wdową. Jej pierw-
szy maż, z którym miała troje 
dzieci, zmarł młodo. Z Broni-
sławem wychowali sześcioro 
dzieci - troje swoich i troje z jej 
poprzedniego małżeństwa. Z 
tej szóstki żyje tylko troje.

Stefania Piwowarczyk swoje 
90 urodziny obchodziła 31 lip-
ca. Urodziła się w Chorzowie, 
a do Imielina przybyła z rodzi-
cami w 1936 roku i tu ukończy-
ła szkołę podstawową. Potem 
rozpoczęła pracę zarobkową 
– najpierw, do końca wojny na 
niemieckiej poczcie w Oświę-
cimiu, a potem na polskiej. 
Następnie zatrudniona była w 
centrali telefonicznej w Kato-
wicach.

Krótko była również kierow-
cą samochodu pocztowego - to 
było to o czym marzyła: by pro-
wadzić wóz pocztowy. Ukoń-
czyła nawet w 1951 roku kurs 
kierowców samochodowo-mo-
tocyklowych PZM w ośrodku 
w Imielinie. Jako najlepsza 
absolwentka tego kursu otrzy-
mała nagrodę od Polskiego 

z matką został Zbigniew, który 
się nią opiekuje.

Solenizantkę z okazji uro-
dzin odwiedził burmistrz Jan 
Chwiędacz i przewodniczący 
Rady Miasta Tomasz Lamik 
z życzeniami i urodzinowym 
upominkiem. (da)

Sokolnia zaprasza
Doczekali się praprawnuków

Poznali się w Mikołowie, a 
mieszkali w Katowicach. Do 
Imielina przeprowadzili się 7 
lat temu, gdy zdrowie nie po-
zwalało im już samodzielnie 
mieszkać i oddali się pod opie-
kę córki z rodziny. W jej domu 
znaleźli swoje miejsce w jesie-
ni życia - nie tylko miejsce, ale 
i wspaniałą atmosferę rodzin-

ną. Cieszą się dziewięciorgiem 
wnucząt, jedenaściorgiem pra-
wnucząt i dwójką praprawnu-
cząt.

Solenizantów z okazji uro-
dzin odwiedził burmistrz Jan 
Chwiędacz i radny Tadeusz 
Hericht, by złożyć życzenia 
i przekazać urodzinowy pre-
zent. (da)

Kierowała wozem pocztowym

Związku Motorowego (Okręg 
Katowice). Była to książka (ma 
ją do dziś) - pięknie ilustrowa-
ne wydanie „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza.

Z mężem Wiktorem wycho-
wali dwóch synów: Jerzego i 
Zbigniewa. Po śmierci Jerzego 

nież dwie drużyny seniorskie 
– grające o mistrzostwo klasy 
okręgowej oraz B klasy.

W hali widowiskowo-spor-
towej w Imielinie przy ul. Sa-
pety 8a prowadzona jest przez 
UKS Energia Imielin gimna-
styka artystyczna dla dziew-
cząt – już od 4 roku życia. 
Również Miejski Klub Spor-
towy Imielin przygotował dla 
najmłodszych zajęcia z piłki 
siatkowej (zajęcia dla dziew-
cząt oraz chłopców: rocznik 
2006 i młodsi oraz dla dziew-
cząt: rocznik 2002 i młodsze) 

oraz badmintona (rocznik 
2004 i młodsi).

MKS Imielin wystartuje 
również w III lidze siatków-
ki kobiet oraz III lidze piłki 
ręcznej mężczyzn. Jak co roku 
organizowane są bez ograni-
czeń wiekowych zajęcia z sa-
moobrony prowadzone przez 
Wiesława Bigosa. Również dla 
mieszkańców w każdym wieku 
MKS Imielin proponuje zajęcia 
badmintona.

Szczegóły oraz terminy za-
jęć dostępne bezpośrednio u 
organizatorów. (bk)

Rozpoczęcie sezonu sportowego
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 Witamy we wspólnocie  

Dzieci ochrzczone 13 sierpnia w imielińskim kościele

Artur Andrzej Kurczyk urodzony 8 czerwca
Syn Anny
Chrzestni: Krzysztof Kurczyk i Katarzyna Hołub

Jadwiga Agnieszka Moryc urodzona 10 czerwca
Córka Agnieszki i Jacka
Chrzestni: Marek Skrzydło i Izabela Moryc

Kacper Tomasz Panol urodzony 23 marca
Syn Izabeli i Tomasza
Chrzestni: Błażej Rusecki i Anika Jaros

Zofia Sylwia Siupka urodzona 27 czerwca
Córka Sylwii i Michała
Chrzestni: Dariusz Polok i Katarzyna Polok

Agata Barbara Stajniak urodzona 15 lipca
Córka Barbary i Jarosława
Chrzestni: Marek Stajniak i Alicja Nowrocka

Julia Sabina Twaróg urodzona 23 czerwca
Córka Sabiny i Rafała
Chrzestni: Grzegorz Twaróg i Natalia Jeżewska

Polscy zawodnicy powrócili z Mi-
strzostw Świata w skacie sporto-

wym, które zostały rozegrane od 13 do 
20 sierpnia w Las Vegas w stanie Nevada 
w USA. 

Do Ameryki przyleciało 208 zawodni-
ków z 20 państw w tym 27 kobiet. Polska 
reprezentacja, w której zawodnikiem re-
zerwowym był Janusz Stęchły (na zdjęciu) 
z klubu Sokół Imielin, zajęła ostatecznie 
piąte miejsce. Wygrała Kanada, drugie 
miejsce przypadło Belgii, a dopiero na 
trzecim miejscu uplasowali się faworyzo-
wani Niemcy. Indywidualnie wygrał za-
wodnik z Belgii, drugie i trzecie miejsce 
zajęli zawodnicy niemieccy. W kategorii 
kobiet na bardzo dobrym trzecim miejscu 
uplasowała się zawodniczka z Polski Iwo-
na Bojdoł z okręgu Rybnickiego. 

Uczestnicy mistrzostw pojechali na 
wycieczkę nad Wielki Kanion rzeki Co-
lorado w stanie Arizona, a później nad 
Hoover Dam (zapora) na rzece Colorado. 
Polska ekipa po mistrzostwach pojechała 
na kilkudniową wycieczkę do Los Ange-
les w stanie Kalifornia, zwiedzając mia-
sto, Bevery Hills, ogromną plażę Santa 
Monica nad Pacyfikiem oraz Hollywood. 
Polscy zawodnicy byli pod wrażeniem 
tego co zobaczyli w Ameryce. (js)

Pamiątka z Ameryki


