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Jubileuszowy cross

N

iemal trzysta osób wzięło
udział w 7 biegach zorganizowanych z okazji XV Imielińskiego Crossu Ekologicznego. Najmłodsi (nawet trzylatki)
biegły na 100 metrów, starsi (rekordzistą był 75-latek z Czeladzi) na 20 km.
XV cross miał wyjątkową
oprawę – ozdobiły go swoim
występem mażoretki z zespołu
Gracja z Bielska-Białej – ubiegłoroczne mistrzynie Polski. A

na starcie do głównego biegu
zawodnikom towarzyszyły gołębie, które wypuścił Ludwik
Karweta, prezes imielińskich
hodowców gołębi pocztowych.
Uczestnicy otrzymywali pamiątkowe koszulki i medale. 3 najlepszych w 9 kategoriach wiekowych uhonorowano nagrodami
pieniężnymi, które wynosiły w
tym roku 400, 300 i 200 zł.
Zanim zawodnicy wystartowali do głównego biegu, od

południa na krótszych dystansach zmagali się przedszkolacy
i dzieci z roczników szkolnych.
Jednym ze zwycięzców był
Kamil Nawrocki, który wygrał
bieg na 800 metrów. Startuje w
różnych zawodach szkolnych i
różnych konkurencjach. - Same
pierwsze miejsca miałem: w
wyścigach rowerowych, rzucaniu do kosza, biegach i innych
dyscyplinach – powiedział nam
Więcej na str. 4

Najlepsi w crossie
z Imielina

str.4

Na sygnał dany przez burmistrza Jana Chwiędacza ponad 160 zawodników ruszyło do 20-kilometrowego biegu

F. Stolarczyk o
początkach biegu

str.4

Na reprodukowanej mapie różnymi
odcieniami brązu zaznaczono 3 strefy
gęstości zabudowy miasta. Ze Studium
można się zapoznać do 8 sierpnia w
Urzędzie Miasta.

Jak rządziła
miastem?

str.6
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N

ie robimy w mieście rewolucji, ale aby uporządkować jego rozwój, wyznaczyliśmy
3 strefy zabudowy – powiedział
projektant Ryszard Wyszyński.
Słowa te padły 7 lipca w Urzędzie Miejskim na zapowiedzianej w poprzednim Kurierze
publicznej dyskusji nad projektem „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Imielin –
II edycja”. Jej uczestnikami byli
projektanci, urzędnicy i liczna reprezentacja mieszkańców
miasta.
Więcej na str. 3

Wygrywają
w powiecie

str.8

Kurier

Jak będzie się rozwijać Imielin?



nasze sprawy

Wolniej na drogach!
Z

prędkością nawet 120 km/h
jadą samochody tam, gdzie
jest ograniczenie do 50km/h. W
Imielinie długie proste odcinki
dróg o dobrej nawierzchni stają
się coraz bardziej niebezpiecznie.
- Turystyczna, Wyzwolenia,
Dunikowskiego, Wandy, Poniatowskiego, Miarki, w okolicach Zbiornika Imielińskiego –
na tych ulicach mamy największy problem z bezpieczeństwem
ruchu drogowego w terenie
zabudowanym oraz zagrożeniem życia i zdrowia przechodniów – mówi burmistrz Jan

Chwiędacz. Mieszkańcy zwracają nam uwagę, że kierowcy
nagminnie nie przestrzegają
przepisów i przekraczają dozwoloną prędkość.
Nie są to jednak drogi tranzytowe – jeżdżą po nich głównie
miejscowi, którzy znają teren i
nic sobie nie robią ze znaków.
Latem szczególnie niebezpieczni są kierujący motorami.
- W związku z tym chcemy w inny sposób „wymusić”
ich przestrzeganie – wyjaśnia burmistrz. Dlatego miasto zleciło Biuru Studiów i

KRONIKA POLICYJNA
23 czerwca ok. godz. 15.50 Komenda Powiatowa Policji w
Bieruniu została powiadomiona, że w Zbiorniku Imielińskim
pływają zwłoki mężczyzny. O powyższym fakcie poinformowano Państwową Straż Pożarną w Tychach, która wyciągnęła z
wody denata. Z wstępnych ustaleń Policji wynika, że w godzinach południowych 57-letni mieszkaniec Imielina przyjechał nad
zbiornik, żeby popływać. Jak ustalono, portfel wraz z dokumentami zostawił barmance w pobliskim barze. Następnie poszedł się
kąpać. Przybyły na miejsce Prokurator Rejonowy w Mysłowicach
zarządził sekcję zwłok, która wyjaśni, co było powodem śmierci
mężczyzny. Wstępnie wykluczono obecność osób trzecich, gdyż
nie stwierdzono jakichkolwiek obrażeń na ciele mężczyzny.
22 czerwca na ul. Maratońskiej nieznany sprawca wybił szybę boczną w drzwiach od strony kierowcy i włamał się do samochodu opel
astra, a następnie skradł radioodtwarzacz blaupunkt o wartości 700 zł
20 czerwca na ul. Miarki 12-letnia mieszkanka Imielina
skradła torbę turystyczną wraz z odtwarzaczem MP4, telefonem
komórkowym oraz odzieżą o łącznej wartości 700 zł. W wyniku
czynności podjętych przez Policję mienie zostało odzyskane.
16 czerwca na ul. Kuczyńskiego nieznany sprawca wszedł
do domu jednorodzinnego a następnie skradł laptop, pieniądze, aparat fotograficzny, wyroby ze złota i telefon komórkowy.
Straty oszacowano na 7500 zł
7 czerwca na ul. Adamskiego 24-letni mieszkaniec Imielina
groził pobiciem 72-letniej mieszkańce tego miasta, co u pokrzywdzonej wzbudziło obawę, że groźby te mogą zostać spełnione.

DYŻURY RADNYCH

Kurier

lipiec 2008

4 sierpnia (poniedziałek) w Urzędzie Miasta od godz. 1600
do 1700 dyżurują radni - Roman Komandera (okręg wyborczy:
ul. Imielińska od nr.125 do 189a – nieparzyste i od nr. 136 do
122 parzyste, ul. Łąkowa, Jacka Malczewskiego, Władysława
Sikorskiego). Krystyna Zimmerman (ul. Grzybowa, Karolinki,
Augustyna Kordeckiego, Liliowa). Agnieszka Wilczek (ul.
Józefa Hallera, Szczepana Malornego, Juliana Niemcewicza,
Pawła Pośpiecha, Piotra Skargi).
W lipcu nie było dyżurów radnych. Przepraszamy za błędną
informację z poprzedniego wydania „Kuriera”.
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Projektów Komunikacji z
Katowic wykonanie projektu
budowla no -w ykonawczego
uspokojenia ruchu na ulicach
Miarki i Wandy. – Chcemy na
2 ulicach zobaczyć, jak będą
sprawdzać się różne rozwiązania. Mogą to być wysepki,
zawężenia lub wyniesienia
nawierzchni. Poza tym nie
może utrudniać zimowego
utrzymania drogi.
Sztuczne garby, które zastosowano na ul. Dobrej powodują duży hałas i wibracje. Dlatego nie
są najlepszym rozwiązaniem.

Raz na 4 tygodnie
Czy to co zaproponują projektanci zostanie zastosowane na
szerszą skalę? Jan Chwiędacz
stawia 3 warunki: - Ma być zaakceptowane przez mieszkańców,
technicznie wykonalne i musimy
wiedzieć, ile będzie kosztować.
W zależności od tego jak długie będą procedury uzyskania
pozwolenia na budowę, spowolnienia ruchu na ul. Miarki
i Wandy mogą być wykonane
jeszcze w tym roku. Kiedy tylko projekty będą gotowe, poinformujemy o nich na łamach
naszej gazety. (zz)

Kolektory i piece

W

ramach
realizowanego przez Urząd Miasta
„Programu ograniczenia niskiej
emisji w gminie Imielin” w roku
2008 zaplanowany jest montaż
w lipcu - wrześniu 79 pieców
węglowych, 4 pieców gazowych
i 22 kolektorów słonecznych.
Mieszkańcy zainteresowani
jeszcze w tym roku montażem
kolektora słonecznego proszeni są o kontakt z Operatorem
Programu tel. 032 22 54 131 lub
osobiście Urząd Miasta pok.31.
Przypominamy jednocześnie,
że przystępując do Programu
uczestnik przedstawia dokumenty poświadczające, że:
a) jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego (aktualny
odpis z księgi wieczystej nieruchomości, a na nieruchomości
na której nie została urządzona
księga wieczysta muszą zostać
przedłożone aktualne wyrysy
i wypisy z operatu ewidencyjnego, wydane przez właściwy
organ prowadzący ewidencję
gruntów i budynków),
b) jest dzierżawcą lub najemcą
nieruchomości (umowa dzierżawy, najmu, użytkowania bądź

użyczenia wraz ze zgodą właściciela nieruchomości na realizację
zadania finansowanego ze środków WFOSiGW, poświadczonymi przez notariusza lub upoważnionego urzędnika Urzędu Miasta
Imielin) oraz dokumenty wymienione w pkt. l ppkt.a,
c) jest spadkobiercą nieruchomości (sądowe postanowienie o nabyciu spadku).
Uczestnik Programu składa
oświadczenie, że:
a) budynek znajduje się w
granicach gminy,
b) budynek został zgłoszony
do użytkowania (zgodnie z art.
54 Prawa Budowlanego),
c) posiada zainstalowane i
pracujące stare źródło ciepła,
d) nie został zobowiązany
żadnym prawnym dokumentem (projektem, decyzją ,itp.)
do zamontowania ekologicznego źródła ciepła,
e) nie zabudował ekologicznego źródła ciepła przed zawarciem umowy o wspólnym finansowaniu modernizacji kotłowni.
Udział środków gminy będzie wynosił 75 % zadania
modernizacyjnego, jednak nie
więcej jak 7 500 zł. (um)

Radni zmienili Regulamin
utrzymania czystości i porządku w mieście. Zezwolili na to,
by śmieci były odbierane raz
na 4 tygodnie z tych posesji,
które są zamieszkiwane przez
1 osobę. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia czyli 27
czerwca.

Chodniki
do naprawy
Ogłoszone zostały przetargi na remont chodników przy
ulicach: Floriana, Biskupa
Adamskiego, łącznika ul.
Miar-ki z ul. Imielińską, chodnika prowadzącego z parkingu
przy przedszkolu do gimnazjum, wzdłuż ul. Wandy oraz
łącznika ul. Imielińskiej z ul.
Pokoju. Powstaną również 2
place zabaw.

Akcje dla miasta
Imielin przystąpił do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w
Katowicach, by objąć w formie darowizny cześć majątku
dawnej państwowej firmy. Jest
to prawie pół miliona akcji (447
388 sztuk wartości 4 473 880
zł). Akcje stanowią równowartość majątku RPWiK-u znajdującego się na terenie miasta
(wodociągi), który otrzyma
Imielin.
Wartość całego RPWiK-u przeznaczonego do podziału to ponad 131 mln zł. Oprócz Imielina
w ten sam sposób majątek obejmą Katowice, Siemianowice Śl.,
Mysłowice i Chełm Śl. (zz)

Punkt
konsultacyjny

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielinie informuje, że punkt konsultacyjny
mieści się w budynku przy ul.
Hallera 37a (telefon 032 22 56
797).

Wspieranie najzdolniejszych

N

a czerwcowej sesji Rady Miasta radni przyjęli Program wspierania uzdolnionych uczniów.
Ma on na celu pomoc w edukacji dzieci i młodzieży,
których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe. Ma zaspokajać ich potrzeby
związane z rozwojem uzdolnień, wiedzy i umiejętności. Program skierowany jest do uczniów, mieszkańców Imielina uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół kończących się maturą.
Stypendium może być laureatom lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co
najmniej wojewódzkim organizowanym przez

kuratorium oświaty. Obejmuje również laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych na
szczeblu ogólnopolskim.
Wnioski o stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, radni, sami zainteresowani lub ich rodzice do 30 września danego roku.
Stypendium wyniesie 300 zł miesięcznie dla laureata
i 250 zł dla finalisty konkursu. Przyznaje je Burmistrz
Miasta na rok szkolny (od września do czerwca).
Uchwała zacznie obowiązywać po 14 dniach
od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. (um)

Jak będzie się rozwijać Imielin?

Mieszkańcy w tytułowej sprawie mieli kilka pytań...

Co proponują
projektanci?

Utworzenie w mieście 3 stref
zabudowy, które różnicować
będzie głównie intensywność
zabudowy. Centrum to pierwsza strefa, w której zaleca się
średnią intensywność zabudowy. Wyznaczają ją mniej więcej
ulice od Imielińskiej na wschód:
ul.
Olszewskiego,
Nowa,
Wróblewskiego,
Kordiana,
Rejtana, Wąska, część Sapety
oraz sięga tyłów cmentarza i
ul. Poniatowskiego. Na zachód
od Imielińskiej: Niemcewicza,
Pośpiecha część Drzymały,
Dąbrowskiej, część Miarki oraz
Dobra, Złocista i Apteczna.
W tej strefie budynki będą
mogły mieć wysokość do 3.
kondygnacji nadziemnych, a
działki wielkość nie mniejszą
niż 300 m2. W niej skupiają
się ważniejsze usługi i miejsca
koncentrujące publiczne życie
mieszkańców.
Drugą okalającą centrum
strefą, ma być śródmieście o
tej samej średniej intensywności zabudowy. Domy powinny
mieć nie więcej niż 2 kondygnacje i użytkowe poddasze tylko w już istniejących budyn-

kach. Działki powierzchnię nie
mniejszą niż 1000 m2.
Trzeci obszar to pozostały
teren. Charakteryzować go
będzie niska intensywność
zabudowy, działki nie mniejsze niż 1000 m2, usługi tylko
w pierwszej linii zabudowy
od ulicy, wysokość budynków
do 2 kondygnacji. W 3. strefie
generalnie będą możliwe tylko
dwie linie zabudowy wzdłuż
istniejących dróg publicznych.
Wśród innych propozycji
jest utworzenie zielonej strefy
miasta w otoczeniu Imielinki.
Zachodnią „obwodnicą” części śródmiejskiej byłaby droga
biegnąca od ul. Imielińskiej
na północy miasta (na granicy z Mysłowicami) czyli ul.
Kolejowa, wzdłuż torów do
ul. Hallera .Dalej równolegle do dawnej bocznicy kolejowej zmierzałaby do ul.
Chełmskiej, czyli przedłużenia
ul. Imielińskiej już poza granicami miasta. Bez zasadniczych
zmian pozostają dotychczasowe
strefy produkcyjno-usługowe,
leśne i rolne czy rekreacyjne.

Kopalnia obniża
wartość działek

domów, ponieważ osiądzie o
7 metrów. – W takim razie zaapeluję do burmistrza, by nas
wysiedlił stamtąd, bo dojdzie
do jakiejś tragedii – zmartwił
się mieszkaniec.
Andrzej Pioskowik z ul.
Grzybowej zwrócił uwagę, że
wydobycie węgla obniża wartość działek znajdujących się na
obszarze górniczym. Apelował,
by zmusić kopalnię do takiej
eksploatacji złóż, która nie
powodowałaby wpływu na powierzchnię (bo już jest odczuwalny) i szkód górniczych.
Burmistrz Jan Chwiędacz
wyjaśnił, że złoża węgla są
własnością skarbu państwa i
koncesję na ich wydobywanie
daje minister. Natomiast gmina przedstawia na ten temat
jedynie opinię, która zwykle
nie ma wiążącego znaczenia.
Burmistrz zauważył również, że kopalnia powinna
naprawić uszkodzony teren.
- Rozpatrzymy możliwość postawienia domów w 2. linii zabudowy w tym rejonie – padła
na zebraniu deklaracja ze strony projektantów.

Miasto jest drogie

Burmistrz zwrócił uwagę na
jeszcze jeden problem rozwoju
miasta – rozproszoną zabudowę.
– Jej gęstość jest jednym z waż-

... również z zainteresowaniem oglądali plany.

Terminarz
Do 8 sierpnia – możliwość obejrzenia Studium.
Do 29 sierpnia – zgłaszanie uwag w formie pisemnej.
Jesień 2008 – przyjęcie przez Radę Miasta uchwały o zatwierdzeniu Studium.

Co to jest studium?
Nie jest planem miejscowym, ale zawiera ogólne zapisy i
wytycza kierunki rozwoju gminy. Na jego podstawie mogą
O 2. linię zabudowy upo- powstawać plany miejscowe. Poprzednie studium było
mniano się również na ul. przyjęte w 1999 r. Od tego czasu zmieniły się potrzeby
Kordeckiego, gdzie obok stre- miasta i nie przystaje ono do rzeczywistości.
fy zabudowy mają powstać
tereny zielone, które izolowa- Materiały Studium
łaby obszar mieszkaniowy od Udostępniane są do wglądu w sali nr 11 (parter) wszystprzemysłowego. - Dlaczego ta kim zainteresowanym, którzy zgłoszą się:
- osobiście w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
zieleń ma powstać z naszych
(pok. nr 38, 39 - na II piętrze) lub
działek? – pytała mieszkanka.
- telefonicznie z pokoju nr 16 (parter – kasa) - pod nr tel.:
– Chcemy, by były budowlane. 138, 141. Dodatkowe terminy dyżurów projektanta (oprócz
Starałam się w ubiegłym roku o wszystkich wtorków w godz. od 1000 do 1300) ustala się w
pozwolenie na budowę w 2. li- dniach 14 i 21 lipca (poniedziałki) - w godz. od 1500 do 1700.

Druga linia
Dyskusja, jaka rozwinęła się zabudowy

na spotkaniu dotyczyła dwóch
tematów – terenów na Cisowcu
oraz 2. linii zabudowy przy ul.
Kordeckiego. Jednego z obecnych zdumiało oznaczenie jako
rolnych działek znajdujących
się między ul. Grzybową a
Karolinki. – Tam są moczary,
mokradła tam nic nie rośnie
– zauważył. Zwrócono uwagę,
że jest to teren górniczy, na którym nie powinno się budować
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tudium pokazuje, w którym
kierunku miasto powinno
się rozwijać – jak ma być zagospodarowane. W potocznym
rozumieniu Studium to nic innego jak plan miasta wykonany
w skali 1:10000 z naniesionymi
obszarami przewidzianymi do
zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, z podziałami na drogi i infrastrukturę
oraz zieleń, rolę czy las.

niejszych kryteriów przyznania dotacji z Unii Europejskiej.
Niestety Imielin w tej kategorii
nie kwalifikuje się do otrzymania dotacji. Obawiam się, że
będziemy musieli sami ponosić
wysokie koszty.
Poza tym nasze miasto może
stać się bardzo drogie w utrzymaniu. Nie można budować się
tam, gdzie nie ma uzbrojenia
terenu. Samych dróg do odśnieżania jest już 120 km.
- Myśmy się nie rozprzestrzenili, bo tak te budynki były już
dawno wybudowane – usiłował
oponować jeden z mieszkańców, ale Jan Chwiędacz był gotów z miejsca podać przykłady,
że tak nie jest. Podkreślił, że
należy tak robić plany perspektywiczne, aby zabudowę
uzupełniać w miejscach istniejących luk przestrzennych oraz
w miarę rozwoju miasta udostępniać następne tereny pod
zabudowę. (zz)

Kurier

S

nii i nie dostałam - interweniowała. - To jest dopiero projekt,
który przewiduje możliwość
budowania w 2. linii od drogi
– odpowiedzieli projektanci.
Przy okazji burmistrz wyjaśnił, że prowadzenie działalności produkcyjnej w strefie mieszkaniowej to jeden
z najbardziej konfliktowych
tematów w Imielinie. Sprawy
sąsiedzkich nieporozumień na
tym tle trafiły już do sądów.
Dlatego konieczne jest oddzielenie zabudowy produkcyjnej
od mieszkaniowej. Może się
to stać dzięki wprowadzeniu
„izolacyjnych” terenów zieleni
lub wyznaczenie stref o przeznaczeniu mieszanym, dwufunkcyjnym: mieszkaniowousługowym.



z kulturą za pan brat

Jubileuszowy cross
Dokończenie ze str.1
Kamil. Jego ulubionym dystansem jest właśnie 800 metrów. Bardzo lubi biegać i grać
w piłkę nożną. W przyszłości
chciałby zostać piłkarzem.
Jego wzorem jest Ronaldo,
którego uważa za najlepszego
piłkarza na świecie.
W czasie biegów miłośnicy szachów mogli rozgrywać
mecze pod okiem Krystiana
Klimczoka i szachistów z klubu Diagonalia.
O godz. 16. burmistrz Jan
Chwiędacz powitał liczącą ponad półtorej setki grupę biegaczy. – Cieszymy się, że przyjeżdżacie do Imielina – powiedział
- i życzę wam na trasie sportowej walki i sukcesów. Natomiast
proboszcz ks. Eugeniusz Mura
życzył, by szczęśliwie dobiegli
do mety i udzielił im Bożego
błogosławieństwa.
W czasie zmagań biegaczy
na trasie, na boisku trwały pokazy mażoretek, odbył się mecz
piłkarski juniorów (rocznik
1992) LKS Pogoń, uhonorowano również najlepsze drużyny
imielińskiej ligi amatorskiej.
Po godzinie i 4 minutach od
startu jako pierwszy na mecie
pojawił Wojciech Baczyński z
Goczałkowic. Wśród kobiet wygrała Aneta Suwaj z Korfantowa,
która była również ubiegłoroczną tryumfatorką. „Po raz któryś
z kolei brałem udział w Crossie –
napisał w liście elektronicznym
do organizatorów jeden z uczestników – i jestem zachwycony organizacją, oprawą biegu, a trasa
jest przefajna. Dziękuję za wrażenia po pobycie w Imielinie.
Tak trzymać.”
Franciszek Stolarczyk, były biegacz z klubu Energo
Brzezinka, inicjator crossu
imielińskiego i jeden z jego organizatorów, podkreśla wkład

pracy Bożeny Klekot z Urzędu
Miasta: - Nie tylko moim zdaniem, ale i innych zawodników,
posiada ona wyjątkowe umiejętności organizacyjne, pozwalające koordynować pracę różnych
grup i osób. W innych miejscowościach nad przygotowaniem
biegów przez wiele miesięcy
pracują wieloosobowe sztaby.”

Wyniki biegów
dziecięcych

Roczniki 2004 - 2005 dystans
100 m 1. Pawełczyk Weronika
2. Pudełko Piotr 3. Krawczyk
Kacper.
Roczniki 2002 - 2003 dystans
150 m 1. Kowalska Katarzyna
2. Stadler Kinga 3. Skowron
Albert.
Roczniki 2000 - 2001 dystans
250 m 1. Nawrocki Karol 2.
Sowa Dominik 3. Walczysko
Jakub.
Roczniki 1998 - 1997 dystans
400 m chłopcy:1. Kolonko
Jonatan 2. Stadler Michał 3.
Mandrela Piotr; dziewczynki:
1. Komandera Marta 2. Zając
Beata 3. Kolarz Natalia
Roczniki 1996-1997 dystans 800
m chłopcy: 1. Nawrocki Kamil 2.
TurczyńskiAntoni 3. Lewandowski
Sebastian; dziewczynki: 1. Buda
Karolina 2. Cybulska Weronika 3.
Spyra Karolina.
Organizator: Urząd Miasta
Imielin,
współorganizatorzy:
TKKF ENERGO – Brzezinka,
Zakład Produkcji Wody w
Imielinie, AC Pokale – Imielin,
Pomoc Drogowa - Jagoda,
PHU „METALE”, Związek
Górnośląski „Koło Imielin”,
LKS Pogoń – Imielin, „ROMPET
II” Imielin, Sekcja Modelarska
Imielin, Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe Bieruń,
Stowarzyszenie „Bezpieczni Razem”, XIV Drużyna Harcerska
„SOKÓŁ” w Imielinie. Włączyli
się również mieszkańcy. (zz)

Jubieluszowe zawody ozdobił występ mażoretek

Trudne początki czyli biegi z przeszkodami

O

tym, jak doszło do powstania Crossu Imielińskiego,
opowiedział nam Franciszek
Stolarczyk z Brzezinki, były
mieszkaniec Imielina.
W lipcu 1993 r., kiedy byłem wiceprezesem Ogniska
TKKF „Energo” przy PEnPW
S.A. w Chorzowie (wydział w
Mysłowicach Brzezince), podałem wniosek zorganizowania crossu dookoła zbiornika
wody pitnej. Zaproponowałem
datę 9 lipca 1994 r. godz. 16°°.
Była ona dla mnie ważna z powodów osobistych, o których
nie chciałbym mówić.
Jesienią 1993 r. biegacze
z TKKF „Energo” wytyczyli trasę biegu. Ponieważ było
mało numerów startowych,
musieliśmy je wykonywać
ręcznie. Na zebraniu podjęliśmy decyzję, by zwrócić się
z prośbą o pomoc przy organizacji Imielińskiego Crossu
do MOSiR-u w Mysłowicach.

Kurier
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Podczas biegu przedszkolaków można było odnieść wrażenie, że odbywają się dwa biegi... ale jaka była radość na mecie!



Natomiast Zarząd Wojewódzki
TKKF zaproponował nam
szukanie sponsorów z terenu
Imielina poprzez związanie się
z jakąś organizacją zaufania
społecznego działającą na tym
terenie.
Wybór padł na Związek
Górnośląski,
do
którego
TKKF „Energo” skierował
pismo z propozycją współpracy. Związek dostarczył adresy
firm prowadzących działalność
na terenie Imielina. TKKF
„Energo” zwrócił się do nich
o sponsorowanie imprezy.
Zainteresowanie było małe, ponieważ ta dziedzina sportu była
w Imielinie mało znana.
TKKF „Energo” oprócz różnego rodzaju zezwoleń i uzgodnień wykonał między innymi
105 szt. medali dla zawodników
wg własnego projektu z wałka mosiężnego przekazanego
na ten cel przez firmę Metale.
Zajmował się też innymi sprawami organizacyjnymi. Sam
pojechałem maluchem po zakup koszulek do hurtowni we
Wrocławiu, bo tam było najtaniej. Wyjazd ten sponsorowała
firma Brampol. Projekt awersu
nadruku na koszulce wykonał
uzdolniony plastycznie syn
biegacza. Motyw projektu jest
powielany do chwili obecnej na
koszulkach i medalach.
Na 10 dni przed biegiem otrzymaliśmy od Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągo-

wego w Katowicach pismo, że
nie udostępniają trasy wokół
zbiornika. Inżynier Andrzej
Bińkowski odmowę uzasadniał
tym, że w okresie biegu na drogę będzie wprowadzony ciężki
sprzęt i materiał. W związku z tym biegacze z TKKF
„Energo” wytyczyli nową trasę
biegu krętymi ścieżkami w lesie i polu w oddali od zbiornika. W dniu biegu okazało się
jednak, że nie było ani sprzętu
ani materiału.
Zaszła potrzeba zorganizowania dużej ilości osób do
obstawy trasy. MOSiR na ten
cel załatwił 40 adeptów Szkoły
Policyjnej w Piotrowicach.
Związek Górnoślą-ski organizował i obsługiwał pun-kty z
napojami dla zawodników.
Również II bieg odbywał się
nie bez przeszkód. GPW znowuż
nie udostępniło trasy. Jednak
dzięki Janowi Pohlowi, który
był wówczas radnym, udało się
uzyskać zgodę od Wodociągów
i odtąd bieg odbywa się po tej
samej trasie liczącej niespełna
20 km. Od III biegu jego organizatorem jest Urząd Miasta.
Teraz bieg jest tak przygotowany, że inne miejscowości powinny brać przykład z Imielina.
Doszło do tego, że ja nie mam
już tu co robić, zajmuję się jedynie rozwożeniem ludzi do
zabezpieczenia biegu - kończy
swoją opowieść Franciszek
Stolarczyk. (notował zz)

Sztuka ziemi i inne zabawy
jako matryce do odbijania farbą
drukarską. Dzięki nim komponowane były znaki określające
cechy indywidualne. Powstała
w ten sposób forma („kwiat paproci”) określała niepowtarzalne
cechy każdego dziecka.
Drugiego dnia dzieci poszukiwały mocnej strony swojego
charakteru posługując się metodą tuszu lawowanego.
Zadaniem trzeciego dnia było
sprecyzowanie własnych celów
– czego chciałbym dokonać?
Elementy natury na placyku
zabaw przy lesie posłużyły do
tworzenia dekoracyjnych obrazów (sztuka ziemi). Część zbioru
powędrowała do Domu Kultury,
gdzie na tekturze powstały nieco trwalsze kompozycje.
Czwartemu dniu przyświecała

Beacie Kuc bardzo przyda się sokowirówka

Uczestnicy warsztatów i ich prace - obok „art land” czyli sztuka ziemi

idea – osiąganie celów to radość,
to świat pełen kolorów. Dzieci
tworzyły malarskie kompozycje
stosując kontrast kolorystyczny
obrazujący umiejętność przezwyciężania przeciwieństw.
Podsumowaniem warsztatów
była wycieczka do Olsztyna k/
Częstochowy i Złotego Potoku.
Przyświecało jej hasło: człowiek szczęśliwy, zdobywca.
Dzieci miały okazję wejść na
wzgórze zamkowe po skałkach
i poczuć się choć na chwilę

Puchary dla najlepszych
Podczas imielińskiego crossu
na stadionie Pogoni wręczono nagrody drużynom startującym w lidze amatorskiej.
Zwycięzcą w rozgrywkach,
które zakończyły się 1 czerwca zostali Olboys, którzy w 13
meczach zdobyli 28 punktów.

Wyprzedzili drużyny Kufel i
Knauf.
5 lipca puchary najlepszym
drużynom wręczył burmistrz
Jan Chwiędacz i Bernadeta
Ficek, przewodnicząca Rady
Miasta. Wszystkie drużyny
otrzymały piłki do gry.

Do udziału w rozgrywkach
zgłosiły się następujące drużyny:
Oldboys, Kufel, Knauf, Kopiec,
Gieksa, Hooligans, Iniemamocni,
Rampa, Granice i Gegenbauer.
Organizacją ligi i prowadzeniem
dokumentacji zajmowała się radna Agnieszka Wilczek. (zz)

Puchary były dla najlepszych, a piłki dla wszystkich drużyn występujących w lidze amatorskiej. Obok piłkarzy pierwsza
z lewej stoi Agnieszka Wilczek

zdobywcą. Wycieczka dostarczyła wielu miłych atrakcji jak
oglądanie pięknych zakątków
przyrodniczych; resztki puszczy, źródło rzeki Wiercicy, zabytkowych kościołów.
Tygodniowe zmagania grupy
dzieci uczestniczącej w warsztatach zostaną ukoronowane
otwarciem wystawy poplenerowej, które nastąpi 25 sierpnia w
„Sokolni”. Wystawa uświetni
trzeci dzień obchodów X Dni
Imielina. Uczestnicy otrzymają

wówczas certyfikat ukończenia
warsztatów. (ufs, zz)

Oferta wakacyjna
dla dzieci

Urząd Miasta Imielin zaprasza dzieci na wakacje w mieście.
Od 14 do 25 lipca w godz. 900 –
1300 (od poniedziałku do piątku)
zajęcia odbywają się w Szkole
Podstawowej przy ul. Miarki.
Biblioteka Miejska zaprasza
na zajęcia od 4 do 8 sierpnia
pod hasłem „Poznajemy swoje
miasto” w godz. 1000 – 1300.

Imielin
w mysłowickim konkursie

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Imielina wzięli udział
w konkursie gwarowym zorganizowanym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach zajmując tam bardzo
dobre lokaty.
Konkurs recytatorski w
gwarze śląskiej był już jedenastą jego edycją. Z roku na
rok cieszy się niesłabnącą popularnością, o czym świadczy
liczba uczestników - od przedszkolaków do gimnazjalistów
z Mysłowic, Imielina i Chełmu
Śląskiego.
Do eliminacji przystąpiło w
tym roku aż 110 uczestników.
Komisję konkursowa stanowiły: dr Danuta Krzyżyk z UŚ,
Janina Lipińska-Dygacz – etnograf i Wanda Leś z MBP.
Do finału zakwalifikowały 58
uczestników.
Imielińscy uczniowie uplasowali się na miejscach: kla-
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dkrywanie siebie przez sztukę – temu poświecone były
zajęcia plastyczne, które w końcu
czerwca odbyły się w Sokolni.
Teresa Nagła-Szydło i Urszula
Figiel-Szczepka zaproponowały
dzieciom niezwykłą przygodę ze
sztuką, którą same tworzyły.
- Nasz cel – mówi Urszula
Figiel-Szczepka – to odkrywanie przez dzieci własnej wartości
(poprzez poszukiwanie baśniowego kwiatu paproci). Jednym
ze sposobów była nauka patrzenia na siebie i twórcze działanie.
Zajęcia przebiegały według następującego scenariusza:
W pierwszym dniu dzieci dowiadywały się, jak widzą siebie
poprzez różne formy natury.
Przyniesione z lasu listki, patyczki, kora, szyszki, pióra posłużyły

sy I – III 1 miejsce - Magda
Krakowiecka, klasy IV – VI,
1. Faustyna Noras, 2. Rafał
Ciszewski, 3. Marcin Wyciślok
i Marcin Gąsiorek. (bos)

Kurier
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z kart historii Imielina

Ludzie z Ratusza część XXI

Kobieta na stanowisku
10 listopada 1971 roku
Teodor Kołodziej został przeniesiony do Lędzin na stanowisko przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Na jego
miejsce została mianowana
Maria Bogacka.
Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach na podstawie ustawy o radach narodowych utworzyła 6 grudnia
1972 roku w powiecie tyskim
miasto i gminę Imielin. Na
naczelnika miasta i gminy
gen. Jerzy Ziętek, ówczesny
przewodniczący Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, powołał
Marię Bogacką, dotychczasową przewodniczącą Miejskiej
Rady Narodowej w Imielinie.
Nowo utworzony mikroregion (czyli miasto i gmina
Imielin) obejmował: miasto
Imielin, wsie: Chełm Śląski,
Kopciowice i Dziećkowice.
Jego powierzchnia wynosiła
6602 ha i liczył 14.500 mieszkańców.
Pierwsza uroczysta sesja
miasta i gminy Imielin odbyła się 4 stycznia 1973 r. Rada
Narodowa składała się 55 radnych. Na przewodniczącego
wybrany został Józef Grzyb,

a na jego zastępcę Elżbieta
Zazakowny.
Kolejne wybory do Rady
Narodowej odbyły się 9 grudnia
1973 roku. Wówczas to wybrano
50 radnych. Przewodniczącym
Rady Narodowej miasta i gminy Imielin został Dominik Buczek, a jego zastępcami Otylia
Kozubal i Jan Cholewa.
Maria Bogacka była doskonałym gospodarzem miasta. Za
jej kadencji rozbudowano gazociąg imieliński na Jamnicach
oraz przy ulicy Młyńskiej.
Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy szkole „na
górce”, a dawną polną drogę na Jazd pokryto asfaltem.
Przebudowano starą szkołę na
przedszkole.
Często interweniowała u
wojewody Jerzego Ziętka, żeby otrzymać fundusze celowe.
Zwykle część musiano wypracować w czynie społecznym.
Do każdej tego typu akcji
Maria Bogacka potrafiła zmobilizować mieszkańców, a w
pracach społecznych również
sama brała udział.
W owym czasie w Urzędzie
Gminny w Imielinie pracowały następujące osoby:
Józef Ganobis – kierownik

Gospodarki
Komunalnej,
Aniela Jałowy - główna księgowa, Franciszka Janota starszy referent podatkowy,
Krystyna Smelczysz - księgowa, Augustyn Gawlik - kasjer,
Waleska Jochemczyk, Imgarda
Szumilas i Lidia Wilczek pracowały w biurze meldunkowym, Rozalia Pawlus - skup,
Jan Bielecki - agronom, Helena
Pawełczuk – agronom.
1 czerwca 1975 roku w wyniku zmian administracyjnych zlikwidowana została
jednostka
administracyjna
„miasto i gmina Imielin”, a
obszar ten został włączony do
Tychów. Tym samym Imielin
stracił na prawie 20 lat prawa
miejskie.
Bernard Kopiec

Maria Bogacka jako ostatnia władała Imielinem przed włączeniem miasta
do Tychów w 1975 r.

Maria Bogacka urodziła się 31.05.1936 roku w Imielinie w rodzinie Lamików. 27.04.1958
roku wyszła na mąż za Henryka Bogackiego. Do 1960 roku pracowała w Robotniczej
Spółdzielni Wydawniczej „Prasa” jako starszy referent zaopatrzenia. 23 listopada 1960
roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Imielinie jako starszy referent do spraw
gospodarki komunalnej. Od 5.07.1963 roku była sekretarzem Prezydium, a 10.11.1971
r. po odejściu Teodora Kołodzieja została powołana na Przewodniczącą Miejskiej Rady
Narodowej w Imielinie. Stanowisko to piastowała do 31.12.1972 roku, a potem była naczelnikiem gminy i miasta Imielin. Po włączeniu Imielina do Tychów została przeniesiona
do Urzędu Miejskiego w Tychach na stanowisko Kierownika Wydziału AdministracyjnoGospodarczego. Potem pracowała w rejonie meldunko-podatkowym w Lędzinach. W
roku 1990 przeszła na emeryturę. Była członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
(ZSL). Posiada liczne odznaczenia.

Mianowanie weterana Tuning w Imielinie

Kurier
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Na łąkach przy ulicy Maratońskiej odbył się 3. zjazd miłośników i właścicieli samochodów
tuningowanych. Dwudniowa
impreza zgromadziła w Imielinie ponad setkę pojazdów. Na
„Piknik u Bartaza” (nazwa od
przezwiska organizatora Bartka
Polewki) przyjechali ludzie ze
Śląska i Małopolski.
Bartek, student Politechniki
Śląskiej, to również wielki hobbysta. Zamiłowanie do motoryzacji wykorzystał organizując



Paweł Roczyński został mianowany na pierwszy stopień oficerski

3 lipca odbyła się uroczystość
mianowania na 1. stopień oficerski Pawła Roczyńskigo z Imielina.
Mjr Zenon Ćwiek z Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Tychach
w obecności burmistrza Jana
Chwiędacza wręczył kombatantowi postanowienie Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej.
Urodzony w 1926 r. weteran
II wojny światowej, wziął udział
w jej zakończeniu w wojsku polskim na Zachodzie. – Jak było,
każdy wie i nie ma co o tym mówić – odpowiada na pytanie o
swe przeżycia wojenne. (zz)

piknik. Wspomagali go: Kamil
Górecki, Damian Chowaniec,
Sebastian Farana, Marek Sobolewski, Wojciech Pacwa i Bartek
Dera. Pomysł tych młodych ludzi z Imielina wsparł burmistrz
Jan Chwiędacz, który ufundował puchar dla najładniejszego
pojazdu imprezy. Puchar otrzymał ford escort cabrio, którego
właścicielem jest Łukasz Lasek
z mysłowickiego klubu tuningowców „Nemesis”.
- Nie stworzylibyśmy tej im-

prezy, gdyby nie pomoc wielu
sponsorów – powiedział Bartek
Polewka. - Wspomogli nas m.in.
Uranos, Tortal, Bramstal, „El-Di”,
AC Pokale, Sklep V-max, GBNet, Dębica Imielin (Skrzypek),
Pan Jagoda, Ośrodek Szkolenia
Kierowców p. Terleccy, Bartosik
Motor Sport. (bos)

Kącik poetycki
Kto napisał tan wiersz?

Posyłam ci bezdomne moje serce.
Co chcesz z nim zrób,
Na swoje zamień to bezdomne
serce
Lub zatrać, zgub.
Wdzięczne ci będzie to bezdomne serce
Nawet za grób.

Na odpowiedzi czekamy
do 31 lipca.
Fragment wiersza z poprzedniego numeru napisał
Bolesław Leśmian. Nie nadeszła ani jedna prawidłowa
odpowiedź.

Rok zakończony sukcesem
Z

W trakcie akademii wystąpili również przedstawiciele władz miasta i Rady
Rodziców. Spotkanie zostało
zakończone programem artystycznym, który po raz ostatni
przygotowali trzecioklasiści
wraz ze swoimi wychowawcami. W kabaretowej formie
młodzież podziękowała nauczycielom i wychowawcom
za trud, jaki włożyli w ich
kształcenie.

Zakończony rok szkolny
przyniósł jeszcze jeden sukces.
Szkoła już po raz czwarty z
rzędu osiągnęła bardzo wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego zarówno w części
humanistycznej: 32,9 pkt jak
i matematyczno – przyrodniczej: 28,6. Są one zdecydowanie wyższe niż średnie wyniki
powiatu bieruńsko-lędzińskiego, województwa i kraju.
Piotr Nosek

Z wizytą w Barcelonie

W

pierwszych dniach czerwca młodzież z Gimnazjum w Imielinie odwiedziła
Barcelonę w ramach trwającego 3. rok programu Socrates
Comenius. W Hiszpanii było 9
uczniów wraz z nauczycielkami języka angielskiego: Beatą
Zbolalik i Katarzyną Felke.

Oprócz Polaków i Hiszpanów,
w projekcie uczestniczy także
szkoła z Turcji. - To już kolejne
nasze spotkanie. Znamy się coraz
lepiej i dłużej, więcej o sobie wiemy, dlatego też efekty naszej pracy są bardzo wymierne. Każdy
wnosi coś nowego, innego, tym
samym idea całego przedsię-

wzięcia jak najbardziej sprawdziła się – mówi Beata Zbolalik.
Uczniowie zwiedzili Barcelonę,
sławną ulicę Ramblas - aleję spacerową popularną wśród turystów, jak i miejscowych.
Prawdziwą atrakcją była wizyta w Barca Museum i zwiedzenie
Stadionu Camp Nou, gdzie swoje mecze rozgrywa sławna FC
Barcelona. Interesujące okazało
się także centrum Gaudiego w
mieście Reus. Słynie ono z najbardziej współczesnych urządzeń i konstrukcji oraz technologii audiowizualnych.
Na zakończenie gimnazjaliści
przygotowali niespodziankę dla
swoich hiszpańskich rówieśników.
Gratką okazało się przedstawienie
teatralne, pt. „Złota kaczka”, które uczniowie zaprezentowali w
języku angielskim. Przygotowali
je wspólnie ze swoimi opiekunami. Kolejna część projektu odbędzie się jesienią w Polsce, kiedy
do Imielina ponownie zawitają
Hiszpanie i Turcy. (pn)

Gimnazjaliści z kl. 3 ze średnią ocen 5,0 i powyżej, którzy
ukończyli edukację w swoim mieście: Sabina Komendera,
Monika Prus, Wojciech Mikunda, Paweł Nocoń, Paweł
Szolczewski, Anna Pudełko, Jakub Żebrowski, Bogusława
Bałuch, Filip Mateuszuk, Marta Stolorz, Katarzyna Górecka,
Michał Wurzel, Agnieszka Goczoł, Robert Cieślewicz.
Absolwenci szkoły podstawowej ze średnią ocen 5,0 i powyżej: Natalia Bialucha, Kamil Mandrela, Joanna Cichy, Marta
Kubica, Monika Bałdyga, Piotr Kostorz, Michalina Mikunda,
Anna Zbytniewska, Dawid Karpiński, Agata Kosowska,
Magdalena Stolecka, Faustyna Noras, Mateusz Goczoł, Piotr
Olek, Andrzej Pawełczyk, Kamila Stroczyńska, Łukasz Kudra,
Dawid Malicki, Sandra Jochemczyk, Patrycja Jochemczyk,
Franciszek Olejnik, Jacek Urbańczyk, Klaudia Bożek, Ewa
Nawrocka, Szymon Gawęda, Daria Lampa, Karol Wachowiak.

Balony z pomysłami

D

rugi raz z rzędu Gimnazjum
w Imielinie przystąpiło do
akcji profilaktycznej „Zachowaj
trzeźwy umysł” pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest
przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży w
szkołach całego kraju. Nauczyciele otrzymali materiały przygotowane przez specjalistów,
dotyczące omawianej problematyki. Zostały one wykorzystane
na zajęciach lekcyjnych w celu
przeanalizowania problemu.
Działanie to ma służyć podnoszeniu wiedzy profilaktyczno-edukacyjnej. Ponadto szkoła
będzie mogła wziąć udział w

biegach: „Uciekaj przed nałogiem”, konkursach: „Za kółkiem
zachowuję Trzeźwy Umysł” oraz
w zawodach sportowych pod nazwą „miniOLIMPIADA”.
Kampania włącza również do
działań profilaktycznych rodziców.
Informuje o zagrożeniach, uczy,
jak rozmawiać z dziećmi o alkoholu, przemocy, narkotykach. Dorośli
otrzymują materiały przedstawiające dany problem. Działanie to ma
bardzo szeroki zasięg.
Na zakończenie uczniowie
wzięli udział w ogólnopolskim
happeningu - wypuścili prawie
300 baloników z adresem szkoły oraz własnymi pomysłami,
jak walczyć z patologiami występującymi w szkołach. (pn)
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Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w gimnazjum

Kurier

akończenie roku szkolnego 2007/2008 dla wielu
uczniów Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie
obfitowało w nagrody za wysokie wyniki w nauce. Najlepsi
otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, wartościowe książki,
a uczniowie klas 3. nagrody i
dyplomy z rąk burmistrza miasta Jana Chwiędacza i Bernadety Ficek, przewodniczącej
Rady Miasta.
W klasach pierwszych średnią ocen 5,0 i wyższą uzyskało:
5 osób, w drugich: 8, a w trzecich 14. Dodatkowo 24 uczniów
klas 3., którzy ukończyli naukę
w gimnazjum, otrzymało okolicznościowe medale za wkład
pracy na rzecz szkoły.
Absolwenci zostali uhonorowani w trakcie uroczystej akademii w obecności rodziców,
władz miasta i grona pedagogicznego. Wszyscy uczniowie
otrzymali dyplomy ukończenia
szkoły, a rodzice podziękowania za wzorowe wychowywanie swych pociech. Następnego
dnia młodzież odebrała swoje
świadectwa ukończenia nauki
w gimnazjum, z którymi udała
się do szkół średnich.



Dzieci ochrzczone w imielińskim
kościele 14 czerwca

Witamy we wspólnocie

Najlepsi modelarze w powiecie
Dwa zwycięstwa, jedno 2. i jedno
3. miejsce - takim dorobkiem zakończyły się dla imielińskich modelarzy
zawody, które 14 czerwca odbyły się w
Lędzinach.
Na terenie lotniska motolotni w
Hołdunowie odbyły się zawody modeli
szybowców swobodnie latających, w
których uczestniczyło 43 zawodników uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Podczas imprezy odbył się również
pokaz modeli zdalnie sterowanych oraz
wylądował ultralekki samolot, pilotowany przez Michała Stolorza z Imielina,
członka Aeroklubu Katowickiego.

Medale, dyplomy i nagrody otrzymali - w kategorii rzutki
1. Rudecki Krzysztof SP Bojszowy
2. Nowak Angelika SP Bojszowy
3. Śmiłowski Wojciech SP Imielin
4. Karpiński Dawid SP Imielin
5. Loska Rafał SP3 Lędziny
W kategorii: F1-A1/2
1. Stolorz Kamil SP Imielin
2. Stolorz Tomasz SP Imielin
3. Jędrzejczak Daniel SP Bojszowy
4. Zdebik Kamila SP3 Lędziny
5. Musioł Roman G1 Lędziny
W kategorii: F1-A1
1. Sroka Jakub SP3 Lędziny
2. Grabowski Łukasz SP1 Lędziny

Daniel Mateusz Sztukowski urodzony 28 kwietnia 2008 r.
syn Dawida i Justyny,
chrzestni Anna Kurczyk i Krzysztof Kurczyk

Daria Elżbieta Kubica urodzona 3 czerwca 2008 r.
córka Sylwii i Tomasza,
chrzestni Katarzyna Kubica i Dariusz Orzeł

Zwyciężyli w strzelaniu

Kurier

lipiec 2008

Hanna Urszula Kocur urodzona 3 kwietnia 2008 r.
córka Urszuli i Arkadiusza,
chrzestni Katarzyna Stachowicz i Sebastian Stachowicz



Na strzelnicy w Imielinie odbył
się VIII Turniej Strzelecki o Puchar
Przewodniczącej Rady Miasta Imielin.
Do zawodów przystąpiły drużyny z
Imielina, Chełmu Śląskiego, Bierunia,
Bojszów i Starostwa Powiatu BieruńskoLędzińskiego. Zawiodły w tym roku
Lędziny, które nie zgłosiły swojego
udziału.
Turniej jak co roku przeprowadzono w dwóch kategoriach – strzelanie z
KBKS (krótki bojowy karabinek sportowy) na dystansie 25 metrów i z karabinku sportowego – również na dystansie
25 metrów. Każdy zawodnik miał prawo
oddać 5 strzałów próbnych i 10 punktowanych.
W skład drużyn na turnieju strzeleckim wchodzą radni, wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy, maksymalnie drużynę powinno stanowić pięciu
zawodników. Impreza ma charakter
amatorski, więc nie mogą w niej brać

udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach
sportowych.
Zawody oceniał Lechosław Sołtysik,
sędzia Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego.
W tym roku najlepszą drużyną strzelniczą został Imielin, II miejsce zajął
powiat, III – Bieruń. Dalsze pozycje
drużyny z Bojszów i Chełmu Śląskiego.
Puchary wręczyła przewodnicząca RM
Imielin Bernadeta Ficek.
Wyniki: W kategorii strzeleckiej - z
pistoletu tzw. KBKS najlepsze pozycje
indywidualnie zdobyli: I – Krzysztof
Szluzy Imielin, II – Bernard Nagi Chełm,
III – Franciszek Musioł Bojszowy.
W pistolecie sportowym: I miejsce
zdobył Marek Bania powiat, II - Dariusz
Staszewski Imielin, III – Sławomir
Wawrzyniak Bieruń
W turnieju wzięli udział gościnnie również policjanci z Bierunia i z
Tychów. (bos)

Nabór do klubu
Anna Maria Kubas urodzona 16 marca 2008 r.
córka Edyty i Bogusława,
chrzestni Anna Cięciwa i Tadeusz Turczyński

Klub sportowy Pogoń Imielin ogłasza nabór chłopców do sekcji piłki nożnej.
Roczniki 1993,1994,1995 – informacje tel. 609 565 682, 608 631 462
Roczniki 1996,1997,1998 i młodsi – informacje tel. 603 752 976, 608 631 462

