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Jubileuszowy koncert
P

opisy akrobatyczne i taneczne,
występy solowe i zespołowe
w imponującej oprawie plastycznej, z wykorzystaniem scenicznych świateł. Taki był jubileuszowy koncert kolędowy, który 22
stycznia miał miejsce w Sokolni.

Występ „Koralinek” pod kierunkiem Krystyny Paluch na scenie w Sokolni podczas jubileuszowego koncertu.

Bez improwizacji
Tym razem improwizacja
nie była konieczna. Wszystko
się udało, choć dało się wyczuć
tremę u młodych wykonawców i napięcie ukrywających
się za kulisami organizatorek.
Nieważny byłby jubileusz bez
odwołania do poprzednich koncertów, dlatego wieczór rozpoczął się od prezentacji zdjęć i
filmów przypominających minione lata. Pierwszym punktem
programu był występ taneczny
Pauliny Sorek, Anny Faryniak,
Wiktorii Orzeł i Wiktorii Pilszczek. Po nich zaprezentowało się najmłodsze pokolenie
uczniów czyli „Gwiazdeczki”,
które zaśpiewały samodzielnie
dwie kolędy, a trzecią „Pójdźmy

wszyscy do stajenki” wraz z rodzicami. Kolejno podziwialiśmy
giętkość ciała akrobatyczek: Zofii Stolorz, Victorii Paluch i Zuzanny Rabczak oraz sprawność
Oliwii Chmielewskiej w tańcu
baletowym. Poloneza na scenie
odtańczyli uczniowie z klas IIII. Następny występ solowy
był udziałem Krzysztofa Kani,
który na trąbce odegrał kolędę
„Bóg się rodzi”.
„Koralinki” i solistki
Po nim na scenę wyszła Krystyna Paluch i zespół „Koralinki”. Zaprezentowali się w nowych, na tę okazję zakupionych
strojach. W ich programie znalazły się kolędy i pieśni często
wykonywane przez ostatnich
25 lat, choć oczywiście przez
zespół składający się z innych
uczniów. Dwa utwory finałowe („Bądź dobry jak chleb”
i „Magia świąt”) zaśpiewały,
popisując się pięknymi głosami

i wykonaniem, byłe członkinie „Koralinek”, absolwentki
szkoły: Justyna Piekorz, Agata
Stolorz i Magdalena Krakowiecka.
- Na początku praca z uczniami była o tyle łatwiejsza
– wspomina dyrygentka i
opiekunka „Koralinek” – bo
mieliśmy 7. i 8. klasy. Jak pani
dyrektor zobaczyła, na jakim
poziomie one śpiewają, to powiedziała, że trzeba założyć
zespół. Najpierw to nie były

„Koralinki” – nazwa później
powstała. A koncerty gwiazdkowe rzeczywiście na początku
były skromniejsze – bez scenografii, hasła przewodniego
i tylu wykonawców. Raczej
organizowaliśmy występy zespołu przeplatane słowem wiążącym – poezją. Miały na celu
podziękowanie darczyńcom,
sponsorom szkoły. - Nie przypuszczaliśmy, że tak się rozrosną – dodaje nauczycielka.
Dokończenie na str. 4.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NA str. 5.
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koncerty były dopracowane w
najdrobniejszych detalach, a 24
improwizowany, bo wypadek
Leszka Goczoła uniemożliwił
mu akompaniowanie.

Kurier

Łączy pokolenia
Koncerty zainicjowała przed
25-laty kierująca szkołą Wiesława Wiśniewska. - Polonistka,
oddana pracy, kochająca sztukę
– wspomina ją dziś Krystyna
Paluch, która sama też może poszczycić się jubileuszem: przez 25
lat przygotowywała szkolny chór
do występów kolędowych. – Pani
Krysia? Zawsze uśmiechnięta,
na luzie, wesoła. Gdy się jest na
scenie, nie można od niej wzroku
oderwać – mówi Anna Knopek,
która 25 lat temu jako siódmoklasistka (w jeszcze ośmioklasowej
szkole podstawowej) wystąpiła
na pierwszym koncercie. Podczas
jubileuszowego też zaśpiewała
wraz z dziećmi w chórze rodziców. Tak oto koncert połączył
pokolenia – dawniejsze i obecne
czasy: uczniów i absolwentów,
rodziców i nauczycieli.
Dyrektor Dagmara Kupczyk
we słowie wstępnym przypomniała początki i historię koncertów: - Mieliśmy koncerty
papieskie i utrzymane w duchu
Ewangelii, była wilijo po Śląsku i tischnerowska „Filozofia
po góralsku”. A w 1997 nawiązywano do tragedii, jaką była
powódź stulecia, śpiewając
„Nic naprawdę nic nie pomoże,
jeśli Ty nie pomożesz dziś miłości”. Formuła koncertu ulegała ciągłej rozbudowie, śpiew
wzbogaciło słowo, a z czasem
również taniec – towarzyski,
baletowy, akrobatyczny… Do
„Koralinek” dołączyły „Gwiazdeczki” Jadwigi Lis, „Stokrotki” prowadzone przez Krystynę
Bilat, a także zespół Hip-Hop
Katarzyny Krzyżowskiej. 23



PORADY NOTARIUSZA

KRONIKA POLICYJNA
15 stycznia w autobusie na ul. Imielińskiej przywłaszczono telefon, który wypadł z kieszeni.
15 stycznia włamano się do domu przy ul. Malornego, skąd
skradziono mienie.
17 stycznia włamano się do baru przy ul. Św. Brata Alberta,
skąd skradziono alkohol i papierosy.
17 stycznia policjanci zatrzymali na ul. Św. Brata Alberta, 57letniego mieszkańca Imielina, który na drodze publicznej kierował rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości. Wynik badania
0,47 mg/l.
20 stycznia włamano się do sklepu przy ul. Nowozachęty, skąd
skradziono kurtki motocyklowe, kaski i gotówkę.
25 stycznia w zakładzie fryzjerskim przy ul. Imielińskiej skradziono telefon komórkowy samsung galaxy A5 i pieniądze.
29 stycznia w autobusie na ul. Imielińskiej skradziono portfel z
gotówką, kartą bankomatową i dokumentami. (kpp)

KRONIKA STRAŻACKA

2 stycznia strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego przy ul. Turystycznej. Po przybyciu na
miejsce stwierdzili duże zadymienie, które było spowodowane
zapaleniem się materiałów łatwopalnych znajdujących się w
pobliżu przewodu kominowego. Działania polegały na ugaszeniu źródła ognia, usunięciu tych materiałów i przewietrzeniu
budynku.
3 stycznia strażacy dostali zgłoszenie o pożarze salek katechetycznych w kościele parafialnym w Imielinie. Na miejscu stwierdzili duże zadymienie na zewnątrz kościoła. Udali się na piętro
do salki katechetycznej, w której paliła się szafa z ubraniami ministrantów. Ugasili ogień, usunęli spalone elementy i przewietrzyli salkę.
16 stycznia strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku kółka rolniczego. Na miejscu okazało się, że spaleniu uległa
potrawa pozostawiona na przenośnej kuchni gazowej. Działania
polegały na udzieleniu pierwszej pomocy mężczyźnie przebywającemu w budynku oraz przewietrzeniu pomieszczeń.
31 stycznia strażacy usunęli konar leżący na jezdni na ul. Imielińskiej (w lesie kosztowskim). (osp)

Kiedy 1 rata podatku?
W związku ze zmianą Ordynacji podatkowej nowelizacji
uległa ustawa o podatkach i
opłatach lokalnych.
Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono przepis, który zakłada, że w przypadku gdy kwota
podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatek jest płatny
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15
marca.
Ponadto podatku nie nalicza
się w przypadku, gdy wyso-

kość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie
przekracza kwoty 6,10 zł.
Kwota ta wynika z najniższych kosztów doręczenia w
obrocie krajowym przesyłki
poleconej za potwierdzeniem
odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.
U. Poz. 1529), określona na
dzień 1 stycznia roku podatkowego. (um)
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DYŻURY RADNYCH



7 marca (poniedziałek) w sali nr 21 Urzędu Miasta w godz.
1600 – 1700 dyżurują radni: Marian Oleś, Tomasz Lamik i Ireneusz Kotela. Uwaga: radni oczekują na mieszkańców z terenu
całego miasta. (um)
Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa.
Wydawca Urząd Miasta
w Imielinie. Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół.
Redaktor naczelny Zbigniew Zając ISSN 1898-8350
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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.

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany…

T

ematem, który w tym miesiącu chcę poruszyć, są zmiany,
jakie w ostatnim czasie dokonały
się w przepisach prawnych, a które są ważne z punktu widzenia
praktyki notarialnej i mają szczególne znaczenie dla państwa jako
stron dokonujących czynności u
notariusza.
Spadki i darowizny
Zgodnie ze znowelizowanym
brzmieniem ustawy o podatku
od spadków i darowizn, która
weszła w życie 1 stycznia br.,
podatkiem zostanie objęte nieodpłatne nabycie własności rzeczy
wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez
niektórych
dotychczasowych
współwłaścicieli, wyodrębnienie
własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli. Te osoby, u których
zwiększy się wartość majątku,
będą zobowiązane do zapłaty
podatku.
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przyznaniem
rzeczy wspólnej tylko niektórym współwłaścicielom, co ma
skutkować zmianą wielkości ich

dotychczasowych udziałów. Kolejny przypadek dotyczy wydzielenia części majątku wspólnego
i przyznania jej jednemu bądź
niektórym ze współwłaścicieli.
Skutkować to może powiększeniem majątku u niektórych
ze współwłaścicieli (zarówno
u tych, którzy nabyli wyodrębnioną część, jak i u tych, którzy
mają współwłasność pozostałej
części).
Przepisy dotyczące opodatkowania zniesienia współwłasności
mają zastosowanie także do nieodpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych
lub wszystkich współwłaścicieli.
W tym przypadku nie dochodzi
do całkowitego zniesienia współwłasności, bowiem z mocy prawa we współwłasności pozostaje
grunt oraz części wspólne. W
obecnym stanie prawnym nieodpłatne wyodrębnienie lokalu
pozostaje poza ustawą o podatku
od spadków i darowizn.
W każdym z tych przypadków do zapłaty podatku będą
zobowiązane te osoby, u których wzrośnie wartość nabytego
majątku. Jak wskazuje ustawo-

dawca w uzasadnieniu projektu
zmian ustawy, celem ich jest
uszczelnienie systemu podatkowego (i opodatkowanie także takich przypadków, które obejmują
przyznanie rzeczy wspólnej albo
jej części na dalszą współwłasność kilku dotychczasowym
współwłaścicielom).
Gospodarstwo rolne
Kolejna zmiana pojawia
się w zakresie zwolnienia od
podatku nabycia własności
gruntów stanowiących gospodarstwo rolne (w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym,
wraz z będącymi ich częścią
składową drzewami i innymi
roślinami). Warunek jest taki,
że w wyniku nabycia zostanie
utworzone lub powiększone
gospodarstwo rolne, a powierzchnia tego gospodarstwa
będzie nie mniejsza niż 11 ha i
nie większa niż 300 ha. Kolejny warunek jest taki, że gospodarstwo to będzie prowadzone
przez nabywcę przez co najmniej 5 lat od nabycia.
Notariusz
Paulina Siekańska

W sprawie bezpieczeństwa w Imielinie
Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu wspólnie z
burmistrzem Imielina zaprasza
mieszkańców na konsultacje
społeczne, których celem jest
przedstawienie
aktualnego
stanu bezpieczeństwa w Imielinie, struktura jednostki KPP

Bieruń, działania związane ze
stworzeniem mapy zagrożeń
bezpieczeństwa oraz dyskusja
dotycząca spraw bezpieczeństwa w mieście. Spotkanie
odbędzie się 18 lutego (czwartek) o godz. 14.00 w Bibliotece
Miejskiej w Imielinie.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SPI!!!
Zarząd SPI serdecznie zaprasza przedsiębiorców
na spotkanie, które odbędzie się
3 marca br. o godz.19:00
w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie.
TEMATY SPOTKANIA:
1. Formy zabezpieczenia umów cywilno-prawnych
i wynikające z nich skutki prawne.
2. Wizerunek marki w internecie.
3. Fotowoltaika - małe przydomowe elektrownie
słoneczne (wykład prowadzi certyfikowany instruktor
odnawialnych źródeł energii)
ZAPROSZENIE NA WARSZTATY!!!
Serdecznie zapraszamy Państwa na warsztaty
„Google AdWords praktycznie - W jaki sposób budować
skutecznie kampanie reklamowe w Google”
Zajęcia odbędą się 12 marca br. (sobota)
w godz. 9:00 - 13:00
w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej i będą miały
charakter ćwiczeń (własny laptop) oraz wykładu, który
poprowadzi certyfikowany trener Google Adwords.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
przedsiębiorców!!!

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji,
jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji
jest utworzenie w całej Polsce
krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W jej tworzeniu
znaczący wpływ ma opinia
społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia
bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań
opinii społecznej, wnioski z
debat i konsultacji społecznych.
Spotkania na wszystkich poziomach struktur państwowych
i samorządowych, aż do szczebli
rad osiedli zaplanowano na luty.
To właśnie opinie społeczne będą
miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego
narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji
o stanie bezpieczeństwa.
Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowano w sali konferencyjnej Starostwa w Bieruniu
24 lutego (środa) o godz. 12.00
dla przedstawicieli organizacji
z terenu Lędzin, Chełmu Śl. i
Imielina. (kpp)

Rekordowy rok

Niebezpiecznie na drogach
Tylko 111 razy interweniowali strażacy w Imielinie – to
najmniej w powiecie. Trzy razy
bardziej aktywni byli w Lędzinach, aż 5 razy w Bieruniu. Gdy
weźmiemy pod uwagę liczbę
mieszkańców (Lędziny 16 tys.,
Bieruń – 19,5 tys.), to okaże się,
że pod tym względem Imielin
był w ubiegłym roku bardzo
bezpiecznym miastem.
Niepokojąca
może
być
szczególnie liczba interwencji
na drogach – związana przede
wszystkim z wypadkami. Tu
odnotowano udział straży pożarnej aż w 11 przypadkach. A
w ostatnich latach było ich: w
2014 roku – 9, w 2013 – 8. Widzimy zatem wzrost, co wiąże
się z większym ruchem pojazdów.
Sztormowy wiatr
Rok 2015 zapisze się w pamięci również z powodu wichury, która w ciągu kilkunastu minut nad ranem 8 lipca dokonała

Foto Serwis Lokalny

W ciągu 5 lat nie było w naszym powiecie tylu interwencji
strażaków, co w ubiegłym roku.
W Imielinie też padł rekord:
liczba pożarów zmniejszyła
się o ponad połowę! Co cieszy,
Imielin był jedyną gminą w
powiecie, w której odnotowano tak znaczący spadek. Jak
zwykle dominującą przyczyną
pożarów były podpalenia suchej trawy. Mimo apeli o ich
niewypalanie od lat powtarza
się ta sama historia. Podpalacze
widać są analfabetami.

Strażacy z Imielina podczas jednej z ubiegłorocznych akcji gaszenia pożaru.

potężnych zniszczeń. Zmusiły
one strażaków do niemal czterystu interwencji w Tychach i
naszym powiecie. Uszkodzonych zostało wówczas wiele
samochodów, dachów budynków, zablokowana przez kilka
godzin była większość dróg,
szlaków komunikacyjnych i
torów. Jednak na szczęście nie
było osób poszkodowanych i
rannych. Ilość interwencji w
powiecie i Tychach z powodu
silnego wiatru zwiększyła się
prawie czterokrotnie i to zapewne miało wpływ na ogólny
wzrost liczby strażackich działań w 2015 r.
Imielin w dużej części ominęła wichura, choć i w tu odnotowano 15 interwencji strażaków spowodowanych silnym
wiatrem (w poprzednim roku

była tylko 1).
W pogoni za strusiem
i kangurem
Strażacy w powiecie coraz
rzadziej gaszą pożary (w ubiegłym roku zaledwie co czwarta interwencja tego dotyczyła),
a znacznie częściej zajmują się
ratownictwem technicznym,
chemicznym czy ekologicznomedycznym – takich akcji było
aż 68%. Jeżdżą do wypadków,
zajmują się „nietypowymi zachowaniami zwierząt” czyli np.
usuwaniem gniazd os czy szerszeni. Interwencji tego typu
było 31 (więcej niż w porównywalnych z Imielinem wielkością Chełmie Śl. i Bojszowach) i
ich liczba wzrosła o połowę w
stosunku do poprzedniego roku, do czego z pewnością przy-

czyniło się suche i upalne lato.
W ubiegłym roku zanotowano
też w naszym powiecie dwa
ciekawe przypadki: w Imielinie strażacy łapali zbiegłego z
zagrody strusia, a w Lędzinach
kangura.
Ogółem interwencji ratowniczych było w Imielinie w ubiegłym roku 90 – i jest to w dalszym ciągu najniższy wynik w
powiecie, choć i tak o połowę
wyższy niż w roku 2014.
Najmniejsza
Imielińska OSP jest najmniej liczną spośród jednostek ochotniczych w powiecie
i tworzy ją 16 strażaków (na
214 skupionych w 9 jednostkach należących do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - KSRG). W ubiegłym

roku z racji obecności w KSRG
otrzymała dofinansowanie w
wysokości 8,8 tys. zł. Zostały za to zakupione 3 ubrania
specjalne, 6 par butów strażackich, 3 ubrania koszarowe,
koło ratunkowe i 2 kamizelki
asekuracyjne.
Natomiast z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tychach otrzymali ponton z silnikiem spalinowym. Ponadto na
ich wyposażeniu jest: sprzęt
hydrauliczny do ratownictwa
technicznego oraz zestawy do
ratownictwa medycznego PSPR1, defibrylator AED, urządzenia wykrywczo-pomiarowe,
sprzęt pływający do prowadzenia działań ratowniczych
na wodzie z silnikami oraz
przyczepami do ich przewożenia, sanie lodowe do działań
na akwenach pokrytych lodem.
Strażacy imielińscy posiadają
również dwa samochody ratowniczo-gaśnicze – jeden lekki (z 1998 roku) i jeden średni
(z 2006 roku).
W ocenie sporządzających
raport za ubiegły rok w Komendzie PSP w Tychach jednostki OSP w naszym powiecie „w zakresie posiadanego
sprzętu do działań ratowniczogaśniczych należą do najlepiej
wyposażonych na terenie województwa śląskiego.” Należy to
zawdzięczać „odpowiedzialności, przychylności i zrozumieniu dla spraw bezpieczeństwa
i ochrony przeciwpożarowej
gminnych władz samorządowych, jak również starostwa
powiatowego.” (zz)

iewesoły obraz wynika z
raportu Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu na temat zagrożeń i przestępczości
w Imielnie w minionym roku
2015. Co prawda zmniejszyła
się liczba przestępstw odnotowanych w mieście, jednak bardziej niebezpiecznie było na
drogach.
Przestępstw w roku 2015
było mniej w stosunku do roku
2014 (97 wobec 115). W tych
liczbach mieści się zatrzymanych 13 nietrzeźwych kierowców i 19 kradzieży mienia, 14
kradzieży z włamaniem, 45
innych przestępstw, 3 uszkodzenia ciała i 1 pobicie.

Z raportu możemy się dowiedzieć, że nie odnotowano
przestępstw
kryminalnych
popełnionych przez osoby nieletnie będące pod wpływem
działania narkotyków.
Jednocześnie policjanci przestrzegają przed zagrożeniami,
na które narażone są osoby starsze. „Wynikają one z dużego zaufania, jakim obdarzają innych
ludzi, braku należytej ostrożności, chęć niesienia pomocy
i poczucia bycia potrzebnym.
Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych
działają w różnorodny sposób
i za pomocą różnych metod,
wykorzystując najczęściej za-

ufanie i dobre serce tych ludzi.
Bardzo często oszuści pukają
do drzwi pod różnymi pretekstami, np. z prośbą o wodę czy
coś do jedzenia, podając się za
osoby urzędowe np. listonosza,
pracownika ZUS-u, hydraulika,
pogotowia ratunkowego, a nawet funkcjonariusza policji. Po
podstępnym wejściu do mieszkania, wykorzystując nawet
chwilową nieuwagę, okradają
domowników. Bardzo często
osoby starsze dają się oszukać
metodą „na wnuczka” czy „policjanta”.
Pozytywna tendencja w ilości przestępstw odwróciła się,
gdy idzie o wypadki – zwłasz-

cza w przypadku ofiar. W roku
2014 odnotowano w Imielinie
6 wypadków, natomiast w minionym aż 9.
W powiecie tendencja była
natomiast zniżkowa: 60 wypadków przed dwoma laty, 51
w ubiegłym roku. Spośród 6
ofiar śmiertelnych wypadków,
aż 4 straciły życie w Imielinie (w 2014 odnotowano tylko 1 osobę zabitą). Rannych
w Imielinie było 6 osób – tak
jak w roku 2014. W powiecie
liczba rannych w porównaniu
tych dwóch lat zmniejszyła się
z 76 do 58 osób. Na pocieszenie możemy odnotować, że w
Imielinie doszło do 60 kolizji

(w roku 2015) wobec 73 w roku
poprzednim. Przypomnijmy,
że kolizja (potocznie: stłuczka)
od wypadku w terminologii
policyjnej różni się tym, że nie
ma w jej wyniku rannych.
W raporcie bieruńskiej Komendy Powiatowej Policji
czytamy, że „przyczynami
zdarzeń drogowych były: błędy osób pieszych, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu,
niedostosowanie prędkości do
warunków ruchu, niezachowanie bezpiecznej odległości
między pojazdami i niezachowanie należytej ostrożności na
wyznaczonych przejściach dla
pieszych”. (zz)

Kurier
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Mniej przestępstw, niebezpiecznie na drogach



Wszechstronni z Imielina

Jubileuszowy koncert
Dokończenie ze str. 1
Podobnie jak Zofia Kostorz,
której pracę z gimnazjalnym
zespołem opisywaliśmy przed
miesiącem, również Krystyna
Paluch boryka się z tym samym
problemem: - Jak tylko uda się
czegoś nauczyć śpiewających,
to wychodzą ze szkoły i trzeba
na nowo pracować. Na szczęście
w gimnazjum trafiają w dobre
ręce – mówi.
Poziom wykonawczy i ciągłość zespołu K. Paluch zawdzięcza wytrwałej pracy, zajęciom które odbywają się w soboty. – W ciągu tygodnia nie ma
takiego dnia, żeby zgromadzić
uczniów z różnych klas – mówi.
Jest też wdzięczna rodzicom,

że poświęcają wolny dzień, szy wysoka frekwencja, tak jak
przywożą dzieci na próby, a i to, że wielu potem rozwija się
ponadto wysyłają na różne zaję- muzycznie.
cia muzyczne. - Pani Krystyna
Przed Krystyną Paluch koma talent by wyłowić uczniów, lejne zadanie – nagranie płyty,
którzy potrafią śpiewać, mają która wpisze się w drugi jubiległos i umie dobrać piosenkę do usz imielińskiej podstawówki:
możliwości dziecka – zauważa 50-lecie jej powstania. Znając
Anna Knopek. Udział uczniów pasję i zaangażowanie nauczyw próbach jest dla niej źródłem cielki trzeba wierzyć, że się
dużej satysfakcji, bardzo ją cie- uda. (zz)
W organizację jubileuszowego koncertu zaangażowani byli lub
go wsparli: Leszek Goczoł – jako akompaniator, cukiernicy: Adam
Stadler, Dariusz Polewka, Barbara Stadler. Firma Foto Adam
– Anna i Adam Koziorzowie; Grzegorz Kapołka, który przygotował gitarzystów; Robert Jurowicz - nagłośnienie i oświetlenie.
Nauczyciele: Krystyna Paluch, Anna Nowicka, Joanna Rogalska,
Kamila Stolecka, Magdalena Szymańska, Ewelina Rozmus i Anna
Knopek. Dekoracje przygotowali: Katarzyna i Marek Cyroń, Beata Balicka, Małgorzata Syrek i Ewa Gierlotka.

MISTRZOWIE GRILLA POLECAJĄ

Tarta ze szpinakiem

N

a początek kupmy gotowe
ciasto francuskie i przekonajmy się do tarty, a później zaczniemy od przygotowania ciasta
samodzielnie.

Kurier
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Składniki - farsz:
porcja mrożonego szpinaku
• 3 ząbki czosnku
• 2 jaja
• 3 łyżki śmietany 18%
• ser żółty
• gałka muszkatołowa
• sól
• pieprz



Sposób przygotowania:
Wykładamy ciasto na blachę
(ja akurat używam płaskiej, okrągłej blachy), uprzednio wyłożonej
papierem do pieczenia. Wstawiamy ciasto na ok. 30 min. do lodówki. Wyjmujemy z lodówki,
dokładnie nakłuwamy ciasto widelcem i wrzucamy na środkowy
poziom piekarnika nagrzanego
do 220 stopni. Pieczemy, aż się
lekko zrumieni. Wyjmujemy i
odstawiamy.
Teraz przygotujemy farsz szpinakowy - bardzo prosty!
Szpinak powinien być już
rozmrożony i odcedzony. Patelnie polewamy oliwą z oliwek i
wstawiamy na ogień. Po chwili
wrzucamy przeciśnięty czosnek
i smażymy (ja wolę czosnek zeszklić niż zrumienić).
Wrzucamy szpinak, mieszamy
z czosnkiem i jeszcze odparowujemy. Szpinak powinien stać
się gęstą masą, aby po dodaniu

reszty składników farsz nie był za
płynny. Doprawiamy do smaku
startą gałką muszkatołową, solą i
pieprzem – powoli, aby nie przesadzić z którymś składnikiem.
Widelcem roztrzepujemy jajka,
dodajemy śmietanę i energicznie
mieszamy (masę jajeczno-śmietanową też możemy doprawić,
ale trzeba wyważyć doprawienie
masy szpinakowej i masy jajecznej), aż powstanie jednolita masa.
Dodajemy starty ser żółty (nasz
ulubiony) w dowolnej ilości.

Łączymy masę szpinakową z
masą jajeczno-śmietanowo-serową. Farsz do tarty powinien być
dość gęsty, aby nie spływał z blachy. Wykładamy farsz na ciasto i
gęsto posypujemy serem żółtym.
Wstawiamy tartę do piekarnika
(w tej samej temperaturze) i pieczemy, aż wierzch farszu zetnie
się i zrumieni.
Wyjmujemy z pieca i kroimy
jak tort. BAJKA!!!
Pozdrawiam serdecznie i życzę
smacznego.
JAKUB FICEK

B

arbara i Zygfryd Szymikowie z Imielina otrzymali
puchary jako najwszechstronniejsza zawodniczka i najwszechstronniejszy zawodnik w
kategorii seniorów podczas zawodów w sztukach walki, które
odbyły się w Bieruniu.
30 stycznia zorganizowane
zostały XIX Grand Prix o puchar
Burmistrza Bierunia, w których
wzięło udział 150 zawodników
z Polski i Czech. Sportowcy klubu Big Budo Polska zdobyli 6 z

8 pucharów, które wręczono na
zawodach. Ponadto zgromadzili
18 medali złotych, 7 srebrnych i
7 brązowych.
W tym gronie Barbara Szymik wywalczyła złoty medal
w konkurencji kata zwierzopodobne, srebro w kata z bronią i
brązowy medal w kata. Jej mąż
Zygfryd zdobył złoto w kata,
srebro w kata zwierzopodobne i
brąz w kata z bronią. Ich trenerem jest Wiesław Bigos - mistrz
kung-fu 10 dan. (zz)

Barbara i Zygfryd Szymikowie z córką Sonią oraz Wiesław Bigos.

Złota Karta Czytelnika
– powiedziała na spotkaniu
Jadwiga Mikunda, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury.
Biblioteka pozyskuje sympatyków poprzez organizację imprez kulturalnych i artystycznych adresowanych do różnych
grup – od przedszkolaków po
emerytów. Stawia na otwartość i współpracę, prowadzi
cykliczne konkursy, wspiera
działania nauczycieli, angażuje w swoje akcje mieszkańców
Imielina.

- Tak wielu czytelników zawdzięczamy jednak przede
wszystkim bogatej ofercie i
atrakcyjnym nowościom. Wysoki
wskaźnik czytelnictwa daje nam
pierwsze miejsce w powiecie i
trzecie w województwie śląskim
wg rankingu i badań dziennika „Rzeczpospolita” i Instytutu
Książki – dodała J. Mikunda.
Tegoroczną
uroczystość
uświetnił występ Franciszka Mikundy grającego na harmonijce
ustnej. (zz)

Stypendia sportowe

Janina Zbytniewska(120), Barbara Jochemczyk (104 książek),
Maria Czajor (102 książek).
- Rok 2015 zamknęliśmy
rekordową liczbą 2 254 czytelników. Liczba wypożyczeń
też jest duża: 41110 - to 672
udostępnienia więcej niż przed
rokiem. Nasz księgozbiór liczy
26192 woluminy. Przybyło nam
w zeszłym roku 1 416 książek

M

iasto przyznało 11 stypendiów
sportowych
uczniom: 5 szachistom, 3 uprawiającym kolarstwo, 2 reprezentującym pływanie i jedno
gimnastyczce artystycznej. Wynoszą one od 100 do 300 zł miesięcznie.
W szachach są to Dominika
Górecka, Wojciech Maślanka, Przemysław Myszor, Szymon Ficek i Paweł Komandera

(wszyscy po 100 zł). Za wyniki
w kolarstwie po 300 zł otrzymały Karolinie Honc i Weronika Misterek, a Monika Piekorz
150 zł.
Emilia Krosta i Jakub Walczysko, którzy trenują pływanie, otrzymali po 150 zł.
Natomiast gimnastyczka artystyczna Oliwia Chmielewska
stypendium w wysokości 100
zł. (zz)
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Rady Programowej działającej
przy MCK. Przyznano je w
dwóch kategoriach: dziecięcomłodzieżowej i dorosłych. W
tej pierwszej otrzymali je: Jan
Stalmach (200 wypożyczonych
książek), Łukasz Rapacz (105),
Roksana Baron (101), Aleksandra Wojtowicz (100). W drugiej: Henryk Skóra (163 książki), Dominika Wilkosz (157)

Kurier

9 czytelników zostało wyróżnionych za czytelnictwo podczas
uroczystości wręczenia Złotych
Kart w Bibliotece Miejskiej, która odbyła się 5 lutego. Była to też
okazja do podsumowania ubiegłego roku w bibliotece.
Złote Karty wręczyli: Tomasz Lamik, przewodniczący
Rady Miasta oraz Krystyna
Zimmermann, przewodnicząca



Co długo siedzi w pamięci

Kurier

luty 2016

Wywiad z ks. dr. Józefem Pielorzem



- Wiele razy otarł się ksiądz
o śmierć?
- O śmierć otarłem się kilka, a
nawet kilkanaście, razy. Nie było
mi dane jeszcze wówczas odejść
z tego świata. Przeżyłem wiele w
ciągu tych 95 lat, było źle, tragicznie, był strach, głód i wyczerpanie, ale przeżyłem. Mając lat 70,
80, do 88 jakoś się toczyło, były
jeszcze siły, ale teraz już coraz
gorzej, już tylko trud i cierpienie.
- Jak to było, zanim ksiądz
wstąpił do zakonu?
- Byłem trzecim z ośmiorga
dzieci moich rodziców. W 1933 r.
wstąpiłem do Małego Seminarium
Duchownego w Lublińcu, a po maturze zdanej pod koniec sierpnia
1939 r. udałem się do nowicjatu do
Markowic k. Inowrocławia. Przeżyłem straszny czas wojny, uciekałem z kilkoma towarzyszami w
stronę Warszawy i znalazłem się
w środku frontu koło Sochaczewa,
gdzie dotarliśmy, a tam dowiedzieliśmy się, że droga do Warszawy
jest zamknięta, a Warszawa zajęta.
Huk, bomby i strach – to coś strasznego, myślałem, że już po mnie, bo
bomba leciała na moje plecy, zniósł
ją jednak podmuch wiatru i to
– albo moja modlitwa do św. Józefa
– mnie uratowało.
- A potem?
- Wróciliśmy do Markowic.
Chciałem wracać do domu, ale
zjawiła się policja z nakazem pracy w majątku. Rozpoczął się nowicjat, czyli „narzeczeństwo” w
zakonie. Rodzice czynili starania,
bym powrócił do domu, jednak 4
maja 1940 r. gestapowcy zabrali
nowicjuszy i kleryków „do pracy
w Niemczech”. W niedalekim majątku rozpoczęło się jednak życie
jak w obozie (krzyki, bicie, upodlenie). Po kilku dniach odmaszerowaliśmy na najbliższą stację kolejową i po kwarantannie 2 sierpnia
1940 r. znalazłem się w Mauthausen-Gusen. Praca w kamieniołomach była ciężka, nieraz ponad
siły człowieka. A potem jeszcze
był obóz Dachau. Przeżyłem, ale
niewielu miało takie szczęście.
Często modliłem się do swojego
patrona św. Józefa, by pomógł i on
mnie zawsze wysłuchał.
- Przeżył ksiądz, jak i kilku
młodych z nowicjatu.
- Po wyzwoleniu dostałem się
z kilkoma klerykami oblatami do
Rzymu i dotarliśmy tam do domu
oblatów. Przewiezieni zostaliśmy

Ks. dr Józef Pielorz urodzony 22 stycznia 1921 r. w Imielinie świętował w styczniu swoje 95 urodziny. Z tej okazji
Solenizant uczestniczył we Mszy św. odprawionej w Jego
intencji w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej. Wraz
z najbliższą rodziną modlili się z nim również licznie zgromadzeni parafianie. Po Mszy, którą uświetnił chór „Harfa”,
były życzenia od najmłodszych i najstarszych parafian,
a także od władz Imielina: burmistrza Jana Chwiędacz i
Tomasza Lamika, przewodniczącego Rady Miasta. Przy
śniadaniu, na które zaprosił ks. Józefa Pielorza proboszcz ks. Eugeniusz Mura, był czas na wspominki i kolejne
życzenia od służby liturgicznej i pracowników probostwa.
do włoskiego nowicjatu i po rekolekcjach rozpoczęliśmy drugą
część nowicjatu. 25 stycznia 1946
r. złożyłem śluby zakonne, a 2 lutego 1946 r. pociągiem udałem się
do seminarium włoskiego położonego koło Turynu i tam w trybie przyśpieszonym skończyłem
studia filozoficzne. Z końcem
czerwca opuściłem seminarium
włoskie i przez Rzym pociągiem
repatriacyjnym w lipcu wróciłem
wraz z innymi do Polski.
- Potem jednak wrócił ksiądz
do Rzymu?
- Wraz z innym klerykiem,
z woli przełożonego polskiego,
jako dobry w nauce, wróciłem
do Rzymu na studia. 25 stycznia
1949 r. złożyłem śluby wieczyste,
a święcenia kapłańskie przyjąłem
2 lipca 1950 r. Po zmianie decyzji
przez przełożonego generalnego
w 1951 r. miałem jechać do Ka-

nady. Kanada jednak zwlekała z
wydaniem wizy, więc w październiku 1952 r. rozpocząłem studia
doktoranckie na Uniwersytecie
Gregoriańskim w Rzymie. Pracę
doktorską obroniłem tam w marcu 1955 r. Przełożony generalny,
mimo że wreszcie otrzymałem
wizę do Kanady, zatrzymał mnie
w Rzymie i miałem pracować w
postulacji. Chodziło o beatyfikację założyciela oblatów de Mazenoda. W1962 r. przełożony generalny wysłał mnie do Kanady.
- Był ksiądz w parafiach obcych, a potem w polskich…
- Po kilkumiesięcznej pracy
w parafii angielsko-włoskiej w
Toronto przeszedłem do pracy w
parafiach polskich (św. Stanisława, a od 1963 św. Kazimierza)
zamieszkałych przez ponad 10
tys. ludzi w promieniu 50 km. Ten
„dwuletni staż” się przedłużył,

ale 1 września 1966 r. wróciłem Cierpiałem głód i męki ciężkiej
do Rzymu. W domu generalnym pracy, ale to hartuje… poza tym
oblatów przez 5 lat (1967-1972) praca z ludźmi. Nie palę i nigdy
pełniłem funkcję charge d’affaires nie paliłem papierosów, nie żyprowincji polskiej (coś w rodzaju łem ponad stan, leczyłem się po
specjalnego asystenta dla oblatów obozach… no i pasja, której się
polskich). Opiekowałem się tymi, oddawałem, czyli historia - to
którzy studiowali w Rzymie.
daje siły.
W latach 1970-1973 uczestni- No tak, pasją księdza zaczyłem w kursach archiwistyki wsze była historia…
i bibliotekarstwa w Watykanie.
- I poszukiwania naukowe, piW listopadzie 1972 r. zostałem sarstwo. Regularnie pisałem do
mianowany bibliotekarzem papie- „Vie Oblate Life” (Ottawa), do
skiego uniwersytetu Urbanianum. „Duszpasterza Polskiego ZagraPrzenoszono wówczas księgozbiór nicą” (Rzym), do „Niepokalanej”
ze starej biblioteki do nowej.
(Francja) i do wielu czasopism
- Ostatni etap pracy duszpa- polskich, francuskich i włoskich.
sterskiej to Belgia? Tam już do Od roku 1954 do 2003 opubliemerytury?
kowano 900 różnych artykułów.
- W sierpniu 1976 r. wyjecha- Część z prac naukowych została
łem do Francji a od 1 września wydana. Zbiory wszelakich pub1976 r. do Liege w Belgii. Praco- likacji można teraz oglądać w biwałem tam jako duszpasterz pol- bliotece miejskiej w Imielinie.
ski. Tam też przez lata pełniłem
- Teraz jest ksiądz tu na miejróżne funkcje administracyjne. scu, ale kiedyś, że tak powiem,
To był ostatni etap pracy, prze- nosiło księdza po świecie…
szedłem na emeryturę i wróciłem,
- W czasach czynnej pracy
za zgodą moich przełożonych, do duszpasterskiej nie bywałem częImielina, do rodziny.
sto w Polsce, odwiedziłem w tym
- Otrzymał księdza odzna- czasie… 36 krajów, choć jestem z
czenia…
zakonu oblatów, nie bywałem za
- W 1993 r. odznaczony zosta- często w macierzystym klasztorze
łem Krzyżem Oficerskim Orderu w Obrze, gnało mnie po świecie.
Odrodzenia Polski, a w 1995 r. za
Teraz wiek i zdrowie trzymają
akcję patriotyczną i ratowanie Po- mnie na miejscu w Imielinie, czas
laków w obozie Gusen, Krzyżem na odpoczynek! Ale wspomnienia
Oświęcimskim.
zostają. Najbardziej wyryte są te
- Księże Józefie, co robić, gorsze, zostają w sercu i umyśle.
żeby dotrwać do tak pięknego Te lepsze czasy były, bo były, ale
wieku? Może nie z siłą fizyczną, tak normalnie się o nich wspomiale z tak sprawnym umysłem?
na. A te obozowe, wojenne to jak
- Przeżycia, które wyryły się w zadra… Lata sił nie dodają, ale jamojej pamięci, wzmocniły mnie. koś żyję dzięki opiece rodziny!
O Jubilacie mówią:
Br. Jan Sowa, oblat pochodzący z Mysłowic, wspomina: - Oblaci z
Polski, którzy studiowali w Rzymie znali ks. dr. Józefa Pielorza bardzo
dobrze, bo to on wprowadzał ich w realia rzymskie, opiekował się nimi i pomagał. Był swego rodzaju wychowawcą jednych z najważniejszych ojców oblatów w kraju i poza krajem. Są to: ks. Wiesław Łyko
- po dłuższym pobycie w Rzymie teraz przebywa w Polsce, ks. Paweł
Latusek - wykładowca, były rektor obrzańskiego seminarium, potem
przełożony całej polskiej prowincji, który mile wspomina o. Pielorza,
ks. Ryszard Szmydki - były asystent przełożonego generalnego oblatów
na cały świat, potem przełożony prowincji, teraz objął urząd Dyrektora
Generalnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary w Kongregacji
Ewangelizacji Narodów w Rzymie, ks. Andrzej Madej - dyplomata w
Turkmenistanie, czyli ambasador Watykanu w tamtym kraju.
Ks. Pielorz miał zawsze styczność z wieloma ludźmi z polskiej elity
politycznej. Władał przecież biegle kilkoma językami. Pasją jego jednak
była historia i dociekanie na podstawie dokumentów. Jest typowym naukowcem – człowiekiem konkretnym, broniącym swojego zdania.
Władze zakonne oblatów zgodziły się, by po przejściu na emeryturę
osiadł w Imielinie. Z domu rodzinnego nieraz, gdy siły na to pozwalały, przyjeżdżał do Obry. Przełożony z klasztoru w Katowicach czasem
też odwiedza ks. Pielorza w Imielinie. (dan)

Osiemdziesięcioletni solenizanci

SOKOLNIA
„Witajcie w naszej bajce”
21 lutego (niedziela) godz. 16:00

W samym środku zimowych „Ferii z Teatrem” Sokolnia zaprasza
wszystkie dzieci z rodzicami na wspólne śpiewanie połączone z animacjami dla najmłodszych. Program będzie zawierał najpiękniejsze
piosenki z bajek i filmów dla dzieci takich jak Król Lew, Pocahontas,
Kraina Lodu, Pingwiny z Madagaskaru, Barbie, Monster High. Pojawią się też najbardziej znane utwory Majki Jeżowskiej (m.in.: Wszystkie dzieci nasze są, A ja wolę moją mamę, Kolorowe dzieci, Na raz na
dwa). Scenariusz przewiduje także recytację popularnych wierszy dla
dzieci (A. Fredry, J. Tuwima, J. Brzechwy), różne quizy i zabawy.
Podczas wszystkich punktów programu dzieci zapraszane będą do
wspólnej zabawy, otrzymają również drobne słodkie upominki. Wstęp
wolny bez wejściówek.

niczy. W tym wieku nie zawsze
jest łatwo dojść do kościoła i na
spotkanie, ale pomagają rodziny,
za co im dziękujemy.
- Dla tych osób to są wspaniałe
chwile, bo mogą spotkać się ze
znajomymi z rocznika, których
dawno nie widzieli, porozmawiać, powspominać i posiedzieć
wspólnie przy stole – powiedziała B. Lamik.
Członkinie Akcji Katolickiej
pomogły nie tylko przy organizacji przyjęcia, ale też przygotowały pyszne ciasta, które upiekła
przewodnicząca Akcji. (da)

Dzień Babci i Dziadka

Jak co roku dzieci z Przedszkola Miejskiego w Imielinie
uczciły święto Babć i Dziadków.
Już od 19 stycznia i przez
kolejne dwa dni goście podziwiali występy swoich wnuków.
Dziadkowie mieli okazję zobaczyć przedstawienia jasełkowe
w wykonaniu starszaków oraz
posłuchać wierszy i piosenek,
które przygotowały dla nich
młodsze dzieci. Przedszkolaki obdarowały swoje babcie i
dziadków całusami i kolorowymi kwiatami.
Natomiast
22
stycznia
przedszkolaki zaprosiły wraz

z panią dyrektor i nauczycielkami wszystkie babcie i dziadków na uroczystą Mszę Świętą

w ich intencji do kościoła pod
wezaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie. (af)

90 lat Walentego Kobióra
15 stycznia 90.
rocznicę urodzin
obchodził Walenty Kobiór. Z tej
okazji odwiedził
jubilata burmistrz
Jan
Chwiędacz
przekazując
mu
najserdeczniejsze
życzenia oraz wręczył kwiaty i kosz
upominkowy.

Matragona „Anarti - muzyka zaginionego świata”
28 lutego (niedziela) godz. 18:00

Taką nazwę nosi koncert z udziałem 7-osobowego zespołu. Grupa zapożyczyła swoją nazwę od jednej z bieszczadzkich gór, sama
często określa się mianem „orkiestra jednej góry”. Jest to zespół
multiinstrumentalistów sięgających do tradycji muzycznych różnych kultur, używających bogatego etnicznego instrumentarium.
Jest laureatem m.in. pierwszego miejsca w konkursie Polskiego
Radia „Nowa Tradycja” w Warszawie.
Muzyka zespołu wymyka się prostej klasyfikacji. Koncerty mają
charakter spektaklu, teatru instrumentalnego, w którym główne role
grają takie egzotyczne narzędzia muzyczne jak psalterium, harfa gotycka, monochord, kalimba, marimbula, djembe, rawap, drumla, lira
korbowa, sitar i wiele innych. Wstęp wolny bez wejściówek.

Happy Big Band „Kwiaty dla Pań”
6 marca (niedziela) godz. 18:00

W przededniu Dnia Kobiet Sokolnia zaprasza przedstawicielki płci
pięknej na specjalny koncert, którego wykonawcą będzie Orkiestra
Rozrywkowa KWK „Mysłowice-Wesoła” pod dyrekcją Mirosława
Kaszuby. Okazuje się, że niedaleko nas działa znakomity zespół, który
koncertował w wielu krajach świata, ale jeszcze nie w Imielinie.
Na koncie Happy Big Bandu są występy z udziałem wielu gwiazd
polskiej estrady. Zespół prowadzi Mirosław Kaszuba – absolwent
Akademii Muzycznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych
na kierunku dyrygentura orkiestr dętych. W 2005 roku objął stanowisko dyrygenta Orkiestry Dętej Kopalni Mysłowice-Wesoła, na
bazie której stworzył orkiestrę rozrywkową typu big-bandowego.
Happy Big Band w przerwach pomiędzy licznymi wojażami koncertowymi nagrał 8 płyt oraz zdobył wiele nagród na konkursach
krajowych i zagranicznych. W koncercie wezmą również udział
soliści: Anna Kamyk i Mateusz Wróbel. Wejściówki w cenie 10 zł
dostępne w placówkach MCK od 22 lutego.

Grażyna Barszczewska „Rozdane pocałunki”
13 marca (niedziela) godz. 17:00

Sokolnia zaprasza na recital jednej z najpopularniejszych aktorek
polskich. Artystka od 1983 roku jest aktorką Teatru Polskiego w Warszawie. Można ją również często oglądać na małym ekranie – ostatnio
w serialu TVP pt. „Londyńczycy”. Dorobek Barszczewskiej to ponad
150 głównych ról w teatrze, filmie, telewizji oraz wiele występów
estradowych. „Rozdane pocałunki” to recital piosenkarski z elementami kabaretowymi. Na występ składają się piosenki i monologi wybitnych polskich poetów, satyryków i kabareciarzy: Mariana Hemara,
Juliana Tuwima, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Jerzego Jurandota.
Aktorka w lekki i zabawny sposób słowem i muzyką portretuje
codzienne życie kobiety, jej zmagania z otaczającym światem, z
problemami, którym musi stawić czoło. W recitalu splatają się
żart i poezja, humor i czułość, zabawa i refleksja. Artystce towarzyszyć będzie przy fortepianie Urszula Borkowska.
Wejściówki w cenie 10 zł dostępne w placówkach MCK od 29
lutego. (rj)

luty 2016

brzmi uroczyste „Te Deum”.
Spotkanie wspomaga również
proboszcz, ks. Eugeniusz Mura.
Seniorów powitała Bibianna
Lamik, przewodnicząca Akcji
Katolickiej, a ksiądz wikary
Tomasz Wysłucha pobłogosławił przygotowany posiłek.
- Życzymy wam zdrowia,
spokojnych lat i opieki naszej
Matki Boskiej Szkaplerznej
– zwróciła się do 80-latków
przewodnicząca. - Cieszymy
się, że jesteście z nami, że co roku grupa 80-latków chce takiego
spotkania i chętnie w nim uczest-

Kurier

2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego ponad trzydziestu
osiemdziesięciolatków świętowało wspólnie swoje urodziny. Seniorzy najpierw uczestniczyli we
Mszy św., by potem w salce przy
probostwie spotkać się na urodzinowym śniadaniu.
Kilkuletnia tradycja spotkań
to wspaniała inicjatywa. Jej pomysłodawczyniami są członkinie
Akcji Katolickiej, które co roku
zajmują się ich organizacją. Na
urodzinowej Mszy zbierają się
80-latkowie z całego roku, dla
nich na zakończenie eucharystii



Witamy we wspólnocie

Dzieci ochrzczone 9 stycznia w imielińskim kościele

Piotr Henryk Ficek urodzony 30 listopada
syn Marzeny i Pawła
Chrzestni: Marek Mańkut i Magdalena Kania

Kamil Marek Stolorz urodzony 27 października
syn Katarzyny i Marka
Chrzestni: Mateusz Dorota i Klaudia Ebert

Lena Julia Kaiser urodzona 19 października
córka Aleksandry i Mariusza
Chrzestni: Robert Ligęza i Sabina Socha

Kurier

luty 2016

Szymon Łukasz Kubica urodzony 30 października
syn Urszuli i Mariusza
Chrzestni: Piotr Kubica i Agnieszka Ścierska



Foto Adam Politański

Pogoń wicemistrzem

P

ogoń Imielin została wicemistrzem
pierwszego turnieju halowej piłki
nożnej, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej w Imielinie.
31 stycznia w rozgrywkach oprócz
gospodarzy wzięły udział zespoły:
MKS Lędziny, KS Stal Chełm Śl., MKS
Siemianowiczanka i Budoserwis Chorzów. Turniej rozgrywany był systemem
„każdy z każdym”.
Bardzo dobrze rozpoczął się dla Pogoni, która w pierwszym meczu pokonała
Stal 4:2, w kolejnym ten sam wynik odnotowali z Siemianowiczanką. W trzecim wygrali z sąsiadami z Lędzin 4:3.
Po serii 8 meczy komplet punktów na
swoim koncie uzbierały drużyny Pogoni i Budoserwisu (9), po 3 punkty natomiast odnotowały drużyny „Stali” oraz
„Siemianowiczanki”. MKS Lędziny

Bliscy zwycięstwa
Łucja Matiunko urodzona 8 października
córka Danuty i Mariusza
Chrzestni: Daniel Krawczyk i Malwina Matiunko

Oldboje z Imielina byli o krok od
zwycięstwa w XX turnieju w halowej
piłce nożnej, który odbył się 16 stycznia
w Bieruniu.
Oprócz zespołów Imielina, Bierunia i
Bojszów wzięły w nim udział trzy dru-

zakończył turniej na ostatnim miejscu z
zerową liczbą punktów.
Tym samym dwa ostatnie mecze turnieju zapowiadały się niezwykle ciekawie. W przedostatnim spotkaniu, które
tym samym urosło do rangi finału,
zmierzyły się ze sobą zespoły z Imielina i Chorzowa. Goście szybko strzelili
dwie bramki, a następnie skutecznie
kontrolowali przebieg meczu. Pogoń
próbowała odrobić straty przechodząc
do bardziej ofensywnej gry, ale ostatecznie uległa rywalowi 1:4. Budoserwis okazał się bezkonkurencyjny, wygrywając wszystkie mecze, strzelając
19 goli i tracąc tylko 3.
W bardzo zaciętym meczu o trzecie
miejsce, w którym nie brakowało emocji, Siemianowiczanka pokonała Stal
2:1. (bk)

żyny zagraniczne: jedna czeska i dwie
słowackie. W finale imielińscy piłkarze
zmierzyli się z oldbojami z Bojszów.
Mecz zakończył się remisem 3:3, dopiero w rzutach rannych okazali się lepsi
piłkarze z Bojszów. zz

