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Imielińscy ósmoklasiści zakończyli rok szkolny 24 czerwca w „Sokolni”. 
Fo

to
: 

SP
 1

Aż 28 absolwentów (spo-
śród 88 uczniów 4 klas 

ósmych) otrzymało w tym roku 
nagrody za wysokie wyniki w 
nauce oraz bardzo dobre i wzo-
rowe zachowanie. Po raz ostatni 
byli to uczniowie jednej szkoły 
(w tym przypadku SP nr 1). W 
przyszłym roku ósmoklasiści 
opuszczą mury obu imielińskich 
podstawówek – to wynik zmian 
w oświacie wprowadzonych w 
kraju w 2016 r. 

24 czerwca w Domu Kul-
tury „Sokolnia” spotkali się 
absolwenci, rodzice wyróżnio-
nych uczniów, wychowawcy 
(Tadeusz Brysz, Mariusz Gą-
siorczyk, Katarzyna Jagiełka i 
Ilona Michalska) oraz władze 
miasta. Tak jak w poprzed-
nich latach najlepsi odebrali 
dyplomy ukończenia szkoły z 
wyróżnieniem, a rodzice listy 
gratulacyjne. Z powodów ogra-
niczeń epidemicznych zapro-
szono tylko jednego z nich, ale 
była bezpośrednia transmisja 
internetowa. Następnie dyplo-
my otrzymali pozostali ucznio-
wie. Natomiast ci z nich, którzy  
szczególnie angażowali się w 
życie szkoły, odebrali pamiąt-
kowe medale. Uhonorowana 
została również praca rodziców 
na rzecz szkoły. 

Ponad 30 procent 
ze średnią powyżej 5,0

Gdy nadeszła kolej na wrę-
czenie nagród Burmistrza za 
wysokie wyniki w nauce, jako 
pierwsza weszła na scenę Zo-

fia Pielorz z klasy VIII c, która 
osiągnęła najwyższą średnią. 
Po niej kolejni uczniowie (li-
sta poniżej) odbierali nagrody 
(słuchawki bezprzewodowe i 
głośniki) i dyplomy z rąk bur-
mistrza Jana Chwiędacza i Da-
riusza Kasperczyka, przewod-
niczącego komisji rewizyjnej 
Rady Miasta Imielin. 

- Jestem przekonany, że te 8 
lat pozostanie na długo w wa-
szej pamięci – zwrócił się do 
absolwentów J. Chwiędacz. 
Burmistrz zauważył, że pande-
mia zachwiała procesem eduka-
cji, miała też negatywny wpływ 
na społeczne funkcjonowanie 

szkoły, jednak ponad  30 proc. 
absolwentów osiągnęło średnią 
ocen równą lub powyżej 5,0, za 
co należą się im podziękowania, 
ale również nauczycielom, ro-
dzicom, pracownikom obsługi 
za stworzenie odpowiednich 
warunków do nauki. - Nauka to 
jest ciężka praca, dlatego chce-
my docenić wasz trud i podzię-
kować – dodał burmistrz.

Nagrodę Hannie Mulet - 
laureatce konkursu z chemii – 
wręczyli przedstawiciele rady 
rodziców, dziękując również 
Tadeuszowi Bryszowi, który 
do konkursu ją przygotował. 
Uczennica otrzymała opasły 
tom „Biologii” Cambella. Na-
tomiast od władz miasta list 
gratulacyjny oraz pióro z dłu-
gopisem firmy Parker.

Troszczmy się o życie
Do przeżyć związanych z 

pandemią nawiązał również 
proboszcz ks. Eugeniusz Mura: 
- Każda trudna chwila w życiu 
może być także okazją do po-
myślenia o tym, co może być w 
przyszłości. To, co trudne, przy-

pomina nam, jak wielkie i piękne 
jest życie ludzkie, że powinniśmy 
je szanować, troszczyć się o nie 
– nie tylko w wymiarze material-
nym, ale także intelektualnym i 
duchowym. 

Zanim wyruszycie na wakacyj-
ne szklaki, a potem rozpoczniecie 
nową przygodę życiową w szkole, 
chciałbym życzyć wam, abyście 
nadal troszczyli się o swe życie 
– o te trzy wymiary oraz aby było 
w nim jak najwięcej uśmiechu. 

Proboszcz podziękował rów-
nież nauczycielom i rodzicom 
za przekazywanie wartości i 
życzył, by Bóg im błogosławił, 
a „szczęście zagościło w ser-
cach i towarzyszyło na wszyst-
kich drogach życia.”

Czas pożegnania  
Dyrektorka Anna Kubica 

powiedziała do absolwentów: 
- Tak niedawno żeśmy się spot-
kali, a już pożegnania nadszedł 
czas... - te słowa znanej piosen-
ki wydają się dziś szczególnie 
adekwatne, gdy po dwóch za-
ledwie latach pobytu w nowej 
dla siebie szkole, opuszczacie 

Absolwenci klas 8. z najwyższą średnią 
Zofia Pielorz (5,72), Maksymilian Kroczek (5,56), Zuzanna 
Pałka (5,53), Hanna Mulet (5,44), Igor Szmid (5,44), Ma-
teusz Trebuniak (5,44), Piotr Grabka (5,39), Natasza Ma-
kowski (5,39), Przemysław Myszor (5,39), Natalia Weide-
mann (5,39), Wojciech Bęben (5,33), Aleksander Rokita 
(5,33), Olaf Rozmus (5,33), Zofia Stolorz (5,33),   Ewa Miś 
(5,28), Oliwia Ryszka (5,28), Dominika Jagielska (5,22), 
Karolina Janik (5,22), Malwina Mastalerz (5,17), Jakub 
Komandera (5,12), Sandra Karlińska (5,11), Kinga Broda 
(5,06), Kamil Haponiuk (5,06),Patryk Kochman (5,06),  
Krzysztof Słupiński (5,00), Wiktoria Sojka (5,00), Seba-
stian Sztukowski (5,00), Błażej Żołneczko (5,00). 

Zakończenie trudnego roku szkolnego 
jej mury. I w tym miejscu do-
dać przecież trzeba, że były to 
dwa lata - ze względu na pan-
demię - szczególnie trudne, 
także dla edukacji. Nauczanie 
hybrydowe, potem zdalne, a co 
za tym idzie wielomiesięczny 
brak bezpośredniego kontaktu 
z nauczycielami,  koleżankami 
i kolegami, a w tle wizja egza-
minów końcowych i dostania 
się do wybranej szkoły po-
nadpodstawowej. Było to - bez 
wątpienia - duże obciążenie, 
szczególnie dla młodego czło-
wieka.

W programie uroczystości 
znalazło się ślubowanie absol-
wentów. Prowadzący ją Na-
tasza Makowski i Sebastian 
Sztukowski w imieniu ósmo-
klasistów podziękowali dyrek-
cji, wychowawcom, nauczycie-
lom oraz rodzicom za naukę, 
wychowanie i wsparcie. 

W części artystycznej zgro-
madzeni obejrzeli montaż foto-
grafii przypominających chwi-
le spędzone przez uczniów w 
„Szkole na Górce”. Film został 
zrealizowany przez Mateusza 
Trebuniaka z klasy 8a.

Kończymy rok z satysfakcją 
O podsumowanie roku popro-

siliśmy kierującą szkołą Annę 
Kubicę: - Kolejny rok szkolny 
przechodzi do historii. Rok pełen 
wydarzeń, wielu emocji i zmian, 
ale nade wszystko sukcesów na-
szych uczniów, którzy pomimo 
niestandardowych warunków 
zdobywania wiedzy, jakie wy-
musił czas pandemii, pracowali 
na miarę swoich możliwości. 
Bardzo cieszę się, że z satys-
fakcją mogliśmy go zakończyć. 
Praca zdalna, ciągła obecność 
„szkoły w domu” była sporym 
wyzwaniem dla nas wszystkich 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Wspólnymi siłami daliśmy radę. 
Myślę, że wszyscy bardzo zasłu-
żyli na wakacje, życzę, aby były 
one bardzo udane.

Więcej na stronie 4. 
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KRONIKA POLICYJNA

DYŻURY RADNYCH

Jeszcze raz o zachowku

Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa. 
Wydawca Urząd Miasta w Imielinie. 
Wykonanie: Gościniec sc. Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny Zbigniew Zając ISSN 1898-8350 
Tel. kontaktowy: 609-223-557 
Adres do korespondencji: Biblioteka Miejska 41-407 Imielin, ul. Imielińska 
92, tel. 32/225 50 70, adres elektroniczny: kurier@imielin.pl 
Druk Infomax Katowice. Nakład 2350 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania 
nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń.

Ilona Duda 
Pedagog, 
trener 
umiejętności 
psycho-
społecznych

RADY PSYCHOLOGA

W lipcu nie ma dyżuru radnych, natomiast 2 sierpnia (poniedzia-
łek) w sali nr 21 Urzędu Miasta Imielin dyżurują radni: Maria 
Biskupska, Ireneusz Kotela i Tomasz Kaiser. (um)

Ponad dwieście wniosków 

Dariusz Orzeł
radca prawny 

PORADY PRAWNE

Otrzymaliśmy z mysłowickiej Prokuratury prośbę o zamieszcze-
nie poniższej informacji (red.). 

Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach pod sygnaturą akt PR 1 Ds. 
470.2021 nadzoruje prowadzone przez Komendę Powiatową Policji 
w Bieruniu śledztwo dotyczące przestępstwa z art. 200 § 4 kodeksu 
karnego. Jest to przestępstwo o charakterze pedofilskim polegające 
na prezentowaniu małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności 
seksualnej w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokoje-
nia seksualnego innej osoby. 

Dotychczas ustalono dwoje pokrzywdzonych, jak zaś wynika ze 
zgromadzonego materiału dowodowego pokrzywdzonych może być 
więcej. Ustalono, iż do inkryminowanego zachowania mogło docho-
dzić w okresie od 28 stycznia 2010 roku do 6 maja 2021 roku w dziel-
nicach: Imielin Jazd, Golcówka, Jamnice, Goje oraz Piaseczki.

Wobec powyższego rodziców osób, które w w/w okresie nie ukoń-
czyły 15 lat, a samodzielnie poruszały się we wskazanych wyżej 
dzielnicach proszę o przeprowadzenie rozmów z dziećmi, czy osoba 
dorosła prezentowała im jakąkolwiek czynność seksualną.

W przypadku ujawnienia informacji należy skontaktować się z 
Prokuraturą Rejonową w Mysłowicach z powołaniem na wskazaną 
sygnaturę akt sprawy. 

Nowe telefony policji
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu informuje, że w związku z 

wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w opar-
ciu o nowy prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej „47”, uległ 
zmianie numer telefonu do naszej jednostki. 

Do tej pory, aby wykonać połączenie do jednostki policji, należało 
wybrać tzw. prefiks miejski, czyli ciąg cyfr, który poprzedzał numer 
wewnętrzny telefonu - „32 3233”. Natomiast obecnie, po wprowadze-
niu prefiksu „47”, obowiązujący numer telefonu to numer resortowy 
- „47 8527” wraz z numerem wewnętrznym. 

Przykładowo: aby skontaktować się z centralą KPP w Bieruniu, na-
leży wybrać numer 47 8527 200. Taki też numer będzie widoczny na 
wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią policjanci lub 
urzędnicy z numerów resortowych. Dotychczasowe numery telefonów 
od 1 lipca br. są nieaktywne. 

Nowe numery do poszczególnych komórek organizacyjnych KPP w 
Bieruniu znajdują się na stronie internetowej jednostki, a także na stronie 
BIP. Oficer dyżurny KPP jest dostępny pod tel. 47 85 272 55. (kpp)

Podstawowa zasa-
da polskiego po-
rządku prawnego 
stanowi, że umów 

działanie, ale po podpisaniu umo-
wy jedna strona wykorzystuje 
błędy i nieścisłości umowy, które 
nie dyskwalifikują całej umowy. 
Umowy pisane „na kolanie”, na 
wzorach ściągniętych z inter-
netu, bez zastanowienia się dla-
czego konkretne sformułowania 
w umowie się znalazły, co one 
znaczą i jakie wprowadzają kon-
sekwencje, mogą doprowadzić 
do nieporozumień. 

Prawnik pojawia się najczęś-
ciej dopiero wtedy, gdy powstaje 
spór, a konflikt, którego dałoby 
się uniknąć, gdyby postanowienia 
umowy zostały przez obie strony 
poddane pod prawniczą ocenę 
formalno-prawną. Prawnik nie 
jest czarodziejem, który wyciąg-
nie z kapelusza kruczki prawne. 
To mit. Treść umowy może do-
prowadzić do wniosku, że strona 
sens swojego oświadczenia rozu-
miała i konsekwentnie dążyła do 
osiągnięcia danego celu. Inaczej 
mówiąc: sprzedać samochód, to 
nie zawsze oznacza sprzedać go 
z oponami zimowymi, z dużym 
przebiegiem, do remontu, po wy-
padku, z wadą. 

Postanowienia umowy po-
winny być tak sformułowane, 
żeby każda osoba - nawet taka, 
która nie zna zamiaru stron, ani 
specyfiki danej branży - mo-
gła zrozumieć, na czym polega. 

Musimy pamiętać, że w razie 
sporu sądowego treść umowy i 
wynikający z tego tytułu zakres 
świadczeń będzie oceniany przez 
sędziego, który w przeważającej 
części przypadków całe życie za-
wodowe spędził w sądzie, zatem 
nie wie, na czym przykładowo 
polega handel samochodami. Nie 
możemy więc mieć pretensji, że 
poddana pod osąd umowa jest 
przez sąd inaczej interpretowana, 
niż wynika to z naszych intencji. 

Jak w takim razie osądzić, czy 
strona w sposób prawidłowy wy-
konała umowę? Wystarczy wejść 
w tak zwane buty drugiej stro-
ny lub zadać sobie pytanie: „A 
co, jeśli coś pójdzie nie tak”. To 
bardzo ważny krok, który może 
ułatwić nam zawrzeć umowę na 
korzystnych dla nas warunkach. 
Jeśli zawieramy umowę, która 
będzie miła decydujący wpływ 
na relacje finansowe na przy-
szłość, to warto taką umowę pod-
dać pod krytykę innych osób, bo 
te osoby bez emocji mogą zwery-
fikować jej treść. Oczywiście ta-
ka umowa może zostać oceniona 
przez profesjonalnego prawnika, 
który może doradzić zmianę lub 
wprowadzenie zapisów, które za-
bezpieczą nasz interes. Nie jest to 
wymóg formalny, ale korzysta-
nie z oceny innych osób pomoże 
uchronić nas przed błędami. 

Umów należy dotrzymywać

należy dotrzymywać (łac. pacta 
sunt servanda). W konsekwencji 
jedna strona musi ponosić konse-
kwencje nieprzestrzegania posta-
nowień umowy zawartej z drugą 
stroną. Ta zasada wywodzi się z 
prawa rzymskiego i opierając się 
na dobrej wierze stron, jest funda-
mentalną zasadą w każdym no-
woczesnym systemie prawnym. 
Przygotowywanie i zawieranie 
umów to często długi i złożony 
proces. Obejmuje bowiem nie 
tylko samo opracowanie tekstu 
umowy, czy ustalenie jej formy, 
ale także negocjacje warunków, 
które nadadzą umowie kształt 
zadowalający obie strony. 

Umowę można zawrzeć w 
czterech trybach: oferty, aukcji, 
przetargu oraz negocjacji. W 
czym więc tkwi problem? Pod-
pisując umowę z drugą stroną 
bardzo rzadko zakładamy, że 
„coś pójdzie nie tak”. Moja rada 
jest taka, że sama zgoda i współ-
działanie między stronami przy 
podpisywaniu umowy nie ozna-
cza, że wzajemne interesy zosta-
ną zachowane. Czasami między 
stronami zachodzi zgoda i współ-

W życiu spotykamy się z róż-
nymi ludźmi i różnie reagujemy 
na ich zachowania. Jedną z czę-
stych trudności, o której mówią 
moi klienci, jest brak umiejętno-
ści przyjmowanie krytyki i ne-
gatywnych ocen. Jeżeli spotyka-
my się z krytyką, warto chwilę 
pomyśleć i odpowiedzieć sobie 
na pytania: czy inni są nieomyl-
ni, czy zachowuję się niewłaści-
wie, jeżeli ktoś tak powie? Od-
powiedź brzmi: albo inni mają 
rację, albo inni racji nie mają. 

Gdy spotykamy się z krytyką, 
należy zastanowić się, czy mamy 
do czynienia z krytyką życzliwą, 
czy złośliwą. Złośliwą krytykę 
cechuje nieprzyjemny ton głosu, 
grymas twarzy, klimat wypowie-

dzi. Ze złośliwymi, kąśliwymi 
uwagami nie ma sensu walczyć, 
bo walka wzmaga agresję, staje 
się napędem do eskalacji takich 
zachowań.  Zdanie, które powo-
duje, że krytykant będzie zasko-
czony jest, np. „dziękuję za uwa-
gę, wiesz, nigdy tak o sobie nie 
myślałem”, „rozumiem, że masz 
swoje racje, ale pozwól mi my-
śleć/działać po swojemu”. Gdy 
powiesz to bez ironii, włożysz w 
wypowiedź całą swoją sztukę ak-
torską, zobaczysz, jak rozmówca 
zaniemówi lub jedyne, na co go 
będzie stać, to odpowiedź „no 
właśnie, tak myślałem”, ale nie 
dostanie kolejnego punktu zacze-
pienia do dalszej krytyki. 

Krytykę należy zawsze pod-
dać analizie i ocenić ją meryto-
rycznie. Jeżeli nie dotrzymałeś 
wyznaczonego terminu, straciłeś 
ważnego klienta, nie przyszedłeś 
na umówione spotkanie, wtedy 
należy uznać krytyczne wy-

powiedzi i przeprosić za swoje 
zachowanie, zaproponować za-
dośćuczynienie. Jeżeli natomiast 
z twojej analizy wynika, że nie 
popełniłeś błędu, nie złamałeś 
danej obietnicy, wtedy poproś 
rozmówcę o opinię, o wskazanie 
błędu. Takie zachowanie pozwo-
li twojemu rozmówcy zachować 
twarz i wytłumaczyć się. Jeżeli 
sam zauważasz i mówisz głoś-
no o drobnych błędach osób, z 
którymi współpracujesz, być 
może to ty jesteś krytykantem. 
Krytykanci to osoby, które bu-
dują swój wizerunek jako osoby 
nieomylnej, innych sprawdzają, 
stosując własny system wartości i 
oczekiwań. W ten sposób pragną 
skupić na sobie uwagę i zaintere-
sowanie. 

Jeżeli jednak masz trudności 
z takim asertywnym zachowa-
niem, pamiętaj, że życie to układ 
otwarty, od ciebie zależy, kto w 
nim zagości na dłużej. 

Życie to układ otwarty

Komunikat Prokuratury 

14 czerwca zgłoszono policji, że 7 
czerwca na placu budowy na ul. Szafiro-
wej doszło do kradzieży z włamaniem do 
przyczepy kempingowej.

16 czerwca na ul. Maratońskiej poli-
cjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w 
wieku 36 i 38 lat, którzy usiłowali doko-

nać kradzieży z włamaniem do hali magazynowej. Jeden z nich 
posiadał środki odurzające.

22 czerwca zgłoszono policji, że 17 czerwca doszło w Imielinie do 
oszustwa przy sprzedaży basenu kąpielowego.

25 czerwca na ul. Imielińskiej policjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej mieszkańca Mysłowic, który kierował samochodem w sta-
nie nietrzeźwości – 1,54 mg/l. (kpp)
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Na majowej sesji Rady Mia-
sta Imielin przyjęta została 

uchwała w sprawie nadawania 
dwóch tytułów za zasługi dla 
Imielina. Są to: „Honorowy Oby-
watel Miasta Imielin” i „Zasłużo-
ny dla Miasta Imielin”. Kto i na 
jakich zasadach może je otrzymać 
– te sprawy omawia regulamin 
dołączony do uchwały. Czytamy 
w nim, że tytuły nadaje rada mia-
sta w drodze uchwały na wniosek 
kapituły. Stanowią ją: przewod-
niczący rady miasta, burmistrz i 
przewodniczący stałych komisji 
rady.

Zgłoszenia w sprawie przy-
znania tytułów mogą składać 
członkowie kapituły, a także co 
najmniej 3 radnych, jednostki or-
ganizacyjne miasta, organizacje 
społeczne, polityczne i stowarzy-
szenia posiadające osobowość 
prawną, które działają w Imie-
linie lub co najmniej 100 miesz-
kańców miasta. 

Akt nadania tytułu ma formę 
dyplomu, który wręcza się pod-
czas uroczystej sesji rady lub 
uroczystości gminnej. Tak jak 
rada miasta tytuły nadaje, tak też 
w uzasadnionych przypadkach 
może ich pozbawić.

Oba wyróżnienia przyznaje 
się za szczególne zasługi. Tytuł 
Honorowego Obywatela „oso-
bom, które przez swoją dzia-
łalność zawodową i społeczną 
wniosły istotny wkład w rozwój, 
wizerunek i promocję miasta 
Imielin w kraju i za granicą. 
Tytuł przyznawany jest również 
za osiągnięcia naukowe, gospo-
darcze, kulturalne, sportowe, 
powiązane z wieloletnią dbałoś-
cią o dobre imię miasta.” Wią-
żą się z nim pewne przywileje: 
używania go, uczestniczenia we 
wszystkich sesjach rady oraz 
uroczystościach i imprezach 
gminnych w charakterze gościa 
honorowego.

Natomiast Zasłużonym dla 
Miasta można zostać, mając 
„wybitne zasługi dla Imielina 
i jego mieszkańców, przyczy-
niając się do rozwoju, prestiżu 
i promocji miasta. Tytuł może 
być nadawany również osobom, 
które wykazały się niezwykłą 
odwagą, niosąc pomoc w sta-
nach zagrożenia życia, zdrowia i 
mienia mieszkańców.”

Można go również nadawać 
osobom prawnym, organiza-
cjom pozarządowym, stowa-
rzyszeniom i innym insty-
tucjom, które poprzez swoją 
działalność przyczyniły się 
do rozwoju i promocji miasta. 
Przywileje związane z tym ty-
tułem są podobne jak w przy-
padku poprzedniego tytułu.

Szczegółowe zasady przyzna-
wania tytułów i wnioski o nada-
nie dostępne są w uchwale i jej 
załącznikach opublikowanych 
na stronie bip.imielin.pl (zz) 

Od 3 lipca z Imielina do Ka-
towic można dojechać w 

pół godziny. Pozwala na to nowa 
metropolitalna linia autobuso-

W Imielinie przy ul. Drzyma-
ły 55 działa bezpłatna (w 

ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia) poradnia 
psychologiczna dla dzieci i mło-
dzieży. Nie jest wymagane skie-
rowanie od lekarza. Mogą z niej 
skorzystać osoby do 18. roku ży-
cia lub 21. w przypadku kontynu-
owania nauki w szkole ponadpod-
stawowej, a także ich rodziny.  

Pomoc skierowana jest do 
dzieci i młodzieży z wszelkimi 
problemami natury psycholo-
gicznej, ale niewymagającymi 
interwencji lekarza psychiatry, 
takimi jak: problemy komuni-

Rodzice lub opiekunowie 
dzieci – uczniów niepeł-

nosprawnych szkół ponadpod-
stawowych różnego typu mogą 
ubiegać się o pomoc na dofi-
nansowanie zakupu podręczni-
ków, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych. 
Jest to rządowy program pomo-
cy uczniom niepełnosprawnym, 
który polega na dofinansowa-
niu w latach 2020-2022 zakupu 

Urząd Miasta Imielin zatrud-
ni osobę (mile widziane 

osoby z prawem do emerytury) 
do nadzorowania i konserwacji 
gminnych obiektów i terenów 
sportowych w Imielinie położo-
nych przy ul. Hallera 37a oraz 
hal sportowych. Szukamy osoby 
odpowiedzialnej i solidnej. 

Mile widziane doświadczenie 
w zakresie pielęgnacji zieleni 
oraz umiejętność wykonywania 
drobnych prac związanych z bie-
żącym utrzymaniem obiektów. 
Wymagana dyspozycyjność. 

Stowarzyszenie Sursum Cor-
da realizuje projekt powierzony 
przez powiat bieruńsko-lędziń-
ski, w ramach którego prowadzi 
nieodpłatnie pomoc prawną, 
poradnictwo obywatelskie oraz 
mediacje. Jego celem jest zapew-
nienie równego dostępu do nieod-
płatnej pomocy prawnej na etapie 
przedsądowym oraz wsparcie 
mieszkańców w poradzeniu so-

W związku z spadkiem za-
chorowań na koronawi-

rusa Miejska Spółka Komunalna 
zmieniła od 14 czerwca br. spo-
sób pracy biura obsługi klienta. 

Biuro przy ul. Imielińskiej 
87 przyjmuje interesantów tyl-
ko pojedynczo – w biurze mo-
że znajdować się maksymalnie      
2 interesantów, wizyta wymaga 
przestrzegania reżimów wy-
nikających z obowiązujących 
rozporządzeń dot. ochrony 
przed covid-19: obowiązkowa 
maseczka i dezynfekcja rąk. 

Inkasenci dokonujący odczy-
tów wodomierzy w dalszym 
ciągu nie przeprowadzają od-
czytów przy bezpośrednim 
kontakcie z właścicielami nie-
ruchomości. W celu ustalenia 
odczytu uprzejmie prosimy 
telefoniczne lub pocztą elek-
troniczną podawanie odczytów 
wodomierzy lub skorzystanie 
za pośrednictwem strony inter-
netowej (www.msk-imielin.pl) 
z Internetowego Biura Obsługi, 
umożliwiającego podawanie 
odczytów oraz załatwienie in-

Dwa tytuły: Honorowy i Zasłużony 
kacyjne z rówieśnikami, trud-
ności szkolne, wychowawcze, 
problemy rodzinne, trudności 
wynikające z obecnej sytuacji 
związanej z pandemią (poczu-
cie samotności, izolacji, proble-
my z nauką zdalną), zaburzenia 
rozwojowe, adaptacyjne, lęko-
we, psychosomatyczne, odży-
wiania, snu, samookaleczenia, 
zachowania autodestrukcyjne, 
przemoc psychiczna, fizyczna, 
depresja, zachowania impul-
sywne, agresja.

Wizyty umawiane są po 
uprzedniej rejestracji telefonicz-
nej - tel. 32 494 43 81. (zz)

Poradnia psychologiczna
dla dzieci i młodzieży

Dla niepełnosprawnych 
uczniów szkół 
ponadpodstawowych

podręczników, materiałów edu-
kacyjnych i materiałów ćwicze-
niowych. 

Aby tę pomoc otrzymać, nale-
ży złożyć wniosek wraz z załącz-
nikami do dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2021/2022.

Więcej informacji o kryte-
riach udzielenia pomocy na stro-
nie internetowej www.imielin.pl 
w zakładce oświata. (um)

Praca w dni robocze oraz w so-
boty i niedziele (według ustalo-
nego harmonogramu). Rodzaj 
umowy: umowa zlecenie.

Szczegóły oferty w Urzędzie 
Miasta Imielin w Referacie Edu-
kacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 
- pokój numer 34, lub pod nume-
rem telefonu 32 22 54 134.

Osoby zainteresowane mogą 
składać CV w Urzędzie Mia-
sta Imielin w Biurze Obsługi 
Mieszkańca pok. 16, parter (z 
dopiskiem na kopercie „EZKS 
obiekty sportowe”). (um)

Ogłoszenie o pracy  

Zmiana zasad obsługi w MSK
nych formalności poprzez for-
mę elektroniczną. 

Odczyty radiowe będą od-
bywać się na dotychczasowych 
zasadach. Utrzymana zostaje 
wymiana starych wodomierzy 
na radiowe po uprzednim telefo-
nicznym ustaleniu terminu oraz 
utrzymane zostaje plombowa-
nie podliczników po uprzednim 
umówieniu się przez telefon. 

O ile jest to możliwe sprawy 
należy załatwiać telefonicznie, 
pocztą elektroniczną i przez 
ebok. (msk) 

bie z różnymi trudnymi sytuacja-
mi życiowymi i formalnymi przy 
wsparciu prawników, doradców 
obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywi-
dualnej, darmowej pomocy pro-
wadzi również edukację prawną, 
która zmierza do zwiększania 
świadomości prawnej społeczeń-
stwa. Więcej na stronie www.bip.
powiatbl.pl (um)

Pomoc prawna

Najszybszy autobus do Katowic 
dową). Czas przejazdu na trasie 
Imielin Rynek – Katowice to ok. 
33 minuty. Kursy odbywają się 
co 30 minut lub co godzinę (w 

wa (M22) kursująca na 
trasie Katowice – Mię-
dzyrzecze. W Imielinie 
autobusy tej linii zatrzy-
mują się przy dworcu 
PKP i na rynku. Jest to 
linia szybka, której au-
tobusy na trasie z Imie-
lina do Katowic zatrzy-
mują się na przystanku 
„Kosztowy Dzióbka”, 
a potem jadą drogą eks-
presową S1 oraz auto-
stradą A4 bezpośrednio 
do Katowic na ul. Fran-
cuską (a dalej na ul. Są-

zależności od pory dnia). Papie-
rowy bilet czasowy za przejazd 
trwający do 40 minut kosztuje   
5 zł (ulgowy 2,50 zł). (zz)
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Dokończenie ze str. 1.

Zakończenie trudnego...W czerwcu nauczycielki 
wszystkich grup przygo-

towywały przedszkolaków do 
bezpiecznego spędzania wakacji. 
Dzieci w obu przedszkolnych bu-
dynkach odwiedzili też policjanci. 
Rozmowa o wakacjach wciągnęła 
nawet najmłodszych, którzy przy 
tej okazji sami pochwalili się zna-
jomością zasad bezpieczeństwa. 
Szczęśliwcy przy okazji obejrzeli 
policyjny wóz oraz przymierzali 
elementy stroju.

W ramach prac zespołu do 
spraw profilaktyki nauczycielka 
Grażyna Martowska przepro-
wadziła dla dzieci 3-5-letnich 
prelekcje na temat bezpiecznego 
spędzania czasu, połączoną z pre-
zentacją multimedialną. 

Wybrane grupy realizowały 
akcję „Dzieci Uczą Rodziców” 
- tym razem pod hasłem „Bez-
pieczne lato”. Dzieci dowiedziały 
się, jak bezpiecznie: bawić się na 
świeżym powietrzu, spędzać czas 
w lesie, nad wodą i w górach oraz 
odpoczywać w domu. Zadania do 
wykonania dotyczyły kąpieli pod 
okiem ratownika, zabezpieczeń 

Zofia Pielorz ukończy-
ła ósmą klasę z najwyż-

szą średnią ocen, uzyskując z 
wszystkich przedmiotów 5,72. 
- Jak coś robię, to staram się, 
żeby było na sto procent – mówi 
nam uczennica. Wbrew pozorom 
nie poświęca na naukę zbyt wie-
le czasu. Tak rewelacyjne wyniki 
zawdzięcza dobrej pamięci. – Sta-
ram się skupiać na lekcjach, jak 
najwięcej zapamiętać – wyjaśnia. 
Poza tym lubi się uczyć, pozna-
wać  nowe rzeczy, co też zapew-
ne sprzyja przyswajaniu wiedzy. 
Ważne jest także planowanie tego, 
co i kiedy chce się zrobić. Okazu-
je się wówczas, że mimo wielu 
zajęć znajdzie się czas: i na spot-
kania z przyjaciółmi, i na treningi 
siatkówki, naukę gry na pianinie, 
i dodatkowy angielski, działalność 
charytatywną w Dzieciach Maryi 
i na czytanie książek ulubionych: 
Tolkiena i Flanagana (seria „Zwia-
dowcy”)… i jeszcze na pomoc 
młodszemu rodzeństwu, dla któ-
rego jest autorytetem. 

Gdy pytam panią Beatę, mamę 
Zosi, jakiej presji (to żart!) podda-
ją córkę, że osiąga takie wyniki, 
odpowiada, że to „tak samo wy-
chodzi, naturalnie”. A najważ-
niejsze dla nich, jako rodziców, 

jest to, by była dobrym człowie-
kiem. – Ona sama od siebie dużo 
wymaga, a przy tym ma potencjał 
i jest pracowita – charakteryzuje 
zdolną córkę. Nie bez znaczenia 
jest zapewne duża, dobrze zaopa-
trzona domowa biblioteka oraz 
ich wykształcenie: nauczycielki i 
absolwenta politechniki. 

Wakacyjne plany naszej absol-
wentki to wczasy z rodzicami (być 

- Bardzo się cieszymy, że już 
zamykamy rok szkolny, w którym 
było 8 miesięcy nauki zdalnej, 
a tylko 2 stacjonarnej (chociaż 
młodsze klasy miały jej więcej) 
– podsumowuje Dagmara Kup-
czyk, która kieruje imielińską 
„dwójką”. Zauważa również, że 
szczególnie młodsi uczniowie by-
li spragnieni powrotu do szkoły. 
Prawdą jest również stwierdze-
nie, że motywacja do nauki jest 
większa podczas zajęć stacjonar-
nych. Od września planowane są 
dodatkowe zajęcia wspomagające 
(z języka polskiego, angielskiego, 
matematyki, fizyki i chemii), któ-
re pomogą nadrobić braki. 

Był to też rok nowych metod 
pracy, po które sięgali nauczy-
ciele (aplikacje, programy, plat-
formy), by urozmaicić zajęcia, by 
sprawić, że nauka stanie się przy-
jemniejsza, radosna. Okazało się 
(paradoksalnie), że to, co wcześ-
niej było atrakcją, czyli zajęcia 
przy komputerze, teraz przez 
swój nadmiar było utrapieniem, 
a przyjemnością stało się wyjście 
z domu.   

Nie był to także łatwy czas dla 
rodziców - gdy dziecko przenio-
sło szkołę do domu ze wszystkimi 
tego konsekwencjami – i obarcze-
niem ich dodatkowymi obowiąz-
kami. Mieliśmy do czynienia z 

nową sytuacją, trudną do oswoje-
nia dla wszystkich. Na szczęście 
dzięki komunikacji elektronicz-
nej mamy teraz łatwy kontakt z 
rodzicami. Stąd zapewne nie było 
problemów z frekwencją podczas 
nauczania zdalnego. 

W czerwcu, gdy uczniowie 
wrócili do szkoły, odbywały się 
zajęcia reintegracyjne. Był sta-
cjonarny Szkolny Dzień Sportu, a 
podczas zwyczajowego Dnia  Pa-
sji (ale z zachowaniem wymogów 
sanitarnych) uczniowie prezento-
wali talenty i zainteresowania. 

Sukcesem tego roku szkolnego 
jest ukończenie klas przez wszyst-
kich uczniów i uzyskanie przez 
wielu bardzo dobrych wyników 
– widoczny był dodatkowy wkład 
pracy rodziców i ich pomoc. Za-
pewne w przyszłym roku wyniki 
te zweryfikuje nauka stacjonarna. 
Co ciekawe jednak, średnia ocen 
uzyskana na koniec roku przez 
uczniów była niższa niż w roku 
ubiegłym. 

Miniony rok szkolny był też 
szczególny ze względu na to, że 
po raz ostatni dwie klasy trzecie 
przeszły do SP nr 1, a w kolejnych 
latach SP nr 2 będzie miała klasy 
we wszystkich rocznikach – rów-
nież klasy ósmej. Po latach stanie 
się na powrót pełną szkołą ośmio-
klasową. (zz) 

W SP 2 
25 czerwca na zakończenie 

wyjątkowego roku szkolne-
go 2020/21 uczniowie młodsi 
spotkali się z wychowawcami 
w swoich klasach i tam odebrali 
świadectwa. Zobaczyli też film 
przygotowany przez uczniów 
na tę okazję, podsumowujący 
ten rok.  

Natomiast uczniowie klas 4-7 
odebrali nagrody w hali sporto-
wej z rąk dyrektora szkoły. Uro-

Absolwentka z najwyższą średnią 

może zagraniczne) oraz udział w 
szkoleniu jako animatorka Dzieci 
Maryi. A po odpoczynku pry-
watne liceum w Katowicach, w 
którym rozszerzenie wybiera się 
dopiero po drugiej klasie, co jest 
atutem, bo nie wie jeszcze, na któ-
re się zdecydować. Studia jeszcze 
są dość odległą perspektywą, ale 
mama namawia ją na biotechno-
logię. (zz)

Beata Pielorz z córką Zofią - tegoroczną ósmoklasistką.

Podsumowanie 
roku szkolnego w SP nr 2

niezbędnych w czasie jazdy na 
rowerze oraz pomysłów na bez-
pieczne wakacje.

W tym roku dodatkowo dzieci 
uczestniczyły w programie pro-
filaktyki uzależnień. Program 
„Cukierki” oparty jest na bajce 
Agnieszki Grzelak pod tym sa-
mym tytułem. Zarówno bajka, 
jak i program powstały dzięki 
współpracy fundacji Homo Ho-
mini z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej. Szkolenie z realizacji 
programu odbyły Anna Frącz-
kiewicz i Martyna Kamińska i 
to one poprowadziły zajęcia ma-
jące na celu m.in.: kształtowanie 
umiejętności dbania o własne 
bezpieczeństwo w relacjach z in-
nymi, naukę postaw asertywnych 

względem osób nieznajomych 
czy kształtowanie umiejętności 
zauważania i nazywania uczuć 
własnych i innych ludzi. Program 
ma charakter uprzedzający, czyli 
jego zadaniem jest zapobieganie 
sytuacjom dysfunkcyjnym w ży-
ciu dziecka, zanim się pojawią, a 
podstawowym założeniem ucze-
nie dystansu do osób nieznajo-
mych, które mogą zagrażać zdro-
wiu i bezpieczeństwu dziecka. 
Przy realizacji programu przed-
szkole współpracowało z Urzę-
dem Miasta Imielin, od którego 
każde dziecko otrzymało lun-
chbox z logiem naszego miasta. 
Przyda się na zdrowe przekąski, 
niezbędne w czasie wakacyjnych 
wypraw. (kw)

Bezpieczni na wakacjach

Dagmara Kupczyk odebrała akt powierzenia na stanowisko dyrektora.

Fo
to

: 
zz

czystość uświetnili swą obec-
nością Jan Chwiędacz burmistrz 
Imielina, Tadeusz Hericht prze-
wodniczący RM Imielin, Józef 
Pacwa, przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej i Bezpie-
czeństwa oraz ks. Eugeniusz Mu-
ra proboszcz parafii imielińskiej. 
Okazją ku temu było wręczenie 
przez władze miasta powierze-
nia Dagmarze Kupczyk na kolej-
ne 5 lat funkcji dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. (zz)
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KRONIKA EPIDEMII

Krystyna Morawska (z domu 
Labe) 15 czerwca skoń-

czyła 90 lat. Od dnia urodzenia 
w 1931 r. mieszka w Imielinie. 
W 1953 roku wyszła za mąż za 
Ryszarda Morawskiego. Urodzi-
ła dwójkę dzieci: syna Leszka i 
córkę Danutę. 

Jubilatka wcześnie rozpoczęła 
pracę zawodową, bo już jako 15-
latka (w 1946 roku) została pie-
lęgniarką w pierwszej nowo ot-
wartej przychodni lekarskiej w 
Imielinie. Następnie ukończyła 
szkołę pielęgniarską w Gdańsku, 
dzięki czemu otrzymała prawo 
wykonywania zawodu jako pie-
lęgniarka dyplomowana. Była 
długoletnim pracownikiem, bo 
przez 50 lat pracy zawodowej 
służyła pomocą i dobrą radą lu-
dziom cierpiącym. Wspomina, 
że nietrudno jej było nawet nocą 
pojechać na rowerze do pacjen-

W pierwszym tygodniu 
czerwca (do niedzieli 

6.) w naszym powiecie odno-
towano 5 przypadków zachoro-
wania na koronawirusa, zmarła 
jedna osoba, natomiast średnio 
codziennie na kwarantannie 
przebywało 95 osób. To znacz-
nie lepsze wyniki niż miesiąc 
wcześniej (w pierwszym tygo-
dniu maja), gdy w całym tygo-
dniu zachorowało 39 osób, a na 
kwarantannie było codziennie 
średnio 236. 

Drugi tydzień czerwca wy-
różnił się tym, że po raz pierw-
szy od wielu tygodni nikt w 
powiecie nie zmarł, natomiast 
zanotowano 6 nowych przy-
padków zachorowania. Spadła 
znacznie liczba osób na kwa-
rantannie – do 64. 

W trzecim tygodniu tego 
miesiąca tylko jedna osoba w 
powiece zachorowała na koro-

Wspólne urodziny święto-
wali imielińscy 70-lat-

kowie. Msza św. w ich intencji 
odprawiona została 6 czerwca 
przez proboszcza ks. Eugeniusza 
Murę. W urodzinowym nabo-
żeństwie uczestniczyło prawie 
50 osób, a spotkanie roczniko-
we w reżimie sanitarnym odby-

ło się tylko przy kawie i ciastku. 
Jego organizatorami byli Maria 
Wilk i Franciszek Noras. 

Takich jubileuszowych spot-
kań odbyło już kilka - po raz 
pierwszy z okazji 25-lecia ukoń-
czenia szkoły podstawowej 
(mieli wówczas po 39 lat), potem 
na 40. 50. i 60. urodziny. Jeżeli 

Imielińscy 70-latkowie 

Wspaniała 90-latka
ta (w tamtych czasach rower to 
był jedyny środek lokomocji). 
Rejon, który obsługiwała wy-
kraczał poza granice Imielina, 
bo były to również Kosztowy, 
Dziećkowice i Chełm Śląski. 
Była pielęgniarką kolejową, ale 
obsługiwała wszystkich pacjen-
tów. Po przejściu na emeryturę 
nadal służyła pomocą jako pie-
lęgniarka, choć już nie zawodo-
wo. 

Pani Krystyna jest osobą za-
wsze uśmiechniętą, radosną, 
życzliwą, a przy tym bardzo 

tylko zdrowie pozwoli, będą i 
kolejne. Podczas tego krótkiego 
spotkania wspominali dawne 
lata, ale też zmarłych z ich rocz-
nika, których z tego grona ubyło 
już 38. W intencji zmarłych ko-
leżanek i kolegów odprawiona 
została osobna msza - tydzień 
po urodzinowej. (da) 

skromną. Obecnie porusza się 
na wózku inwalidzkim, ale jest 
w dobrej formie i nigdy nie na-
rzeka. Stale opiekuje się nią cór-
ka Danuta i zięć Jerzy. Często 
odwiedza ją syn Leszek z żoną 
Hanną, wnuk Przemysław z ro-
dziną, który mieszka w Imielinie 
oraz z zagranicy wnuk Dominik 

nawirusa, ponownie zmniej-
szyła się średnia dzienna liczba 
osób na kwarantannie - do 42.

Jeszcze lepsza sytuacja była 
w czwartym tygodniu czerw-
ca. To pierwszy tydzień, w 
którym nie odnotowano w po-
wiecie bieruńsko-lędzińskim 
ani jednego przypadku zacho-
rowania! Liczba osób prze-
bywających na kwarantannie 
znów była znacznie mniejsza 
niż poprzednie, bo średnio co-
dziennie 25. 

Czy te wyniki mogą świad-
czyć o definitywnym zakoń-
czeniu pandemii? Naukowcy 
pzrestrzegają, że należy się 
spodziewać czwartej fali zaka-
żeń. Konieczne są zatem szcze-
pienia na większą skalę niż  te, 
które miały dotąd miejsce. 

Więcej na temat konieczno-
ści szczepień piszemy na stro-
nie 8. (zz)  
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z żoną. Dziewięć-
d z ie s i ę c io l a t k a 
uwielbia muzykę i 
śpiew. Na co dzień 
dużo śpiewa pieśni 
kościelnych i bie-
siadnych oraz pisze 
teksty piosenek. 
Córka z zięciem 
często zabierają ją 
na wycieczki samo-
chodem i spacery 
po okolicy. Kocha 
kwiaty i obcowanie 
z przyrodą. (zz) 
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W naszej gwarze (4) 

Dokończenie ze str. 3 Przechodzimy obok nich, prze-
jeżdżamy w drodze do pra-

cy czy szkoły. Od ponad stulecia 
wpisały się w krajobraz wielu ślą-
skich (i nie tylko śląskich) miast 
i wsi. Znajdują się w pobliżu: w 
Dziećkowicach, Brzezince; nie-
co dalej: katowickim Załężu czy 
Dębie, Bytomiu, Chorzowie, Boj-
szowach czy Goczałkowicach; 
jeszcze dalej: w Czechach, Wroc-
ławiu, Berlinie, a nawet w Danii. 
To w tych miejscach powstały 
kościoły zaprojektowane przez 
Ludwiga Schneidera – ponad 
pięćdziesiąt, oprócz tego klasz-
tory, kaplice, szpitale, plebanie, 
kamienice, wille, pałac a nawet… 
schronisko turystyczne. Wszyst-
kie je opisał, wiele odwiedził i 
sfotografował Bernard Kopiec z 
Imielina. 

Pisane z pasją 
Od ponad dwudziestu lat po-

pularyzuje wiedzę o tym, co jest 
mu bliskie. Najpierw o mieście, z 
którym związał się blisko 40 lat 
temu, czyli o Imielinie (mono-
grafia miasta to była jego pierw-
sza publikacja, która ukazała się 
w 1998 r.). Potem o mieście, w 
którym ponad 83 lata temu się 
urodził, czyli o Rudzie Śl. Na-
stępnie o sudeckich i karpackich 
schroniskach, które wielokrotnie 
odwiedzał w czasie swej prze-
wodnickiej pracy. 

Właśnie z krajoznawczych za-
interesowań wyrosło skierowanie 
uwagi na architektoniczne dzieła 
Ludwiga Schneidera. Jak sam 
wspomina we wstępie do książ-
ki, na kursach przewodnickich w 
latach 70. XX w. o Schneiderze 

wypowiadano się z lekceważe-
niem, a ukazujące się w tym cza-
sie publikacje pomijały jego na-
zwisko. Jak zatem miałby się za-
chować przewodnik oprowadza-
jący po Górnym Śląsku, gdyby 
ktoś zadał mu pytanie: Kim był 
projektant kościoła, obok którego 
przechodzimy? O Schneiderze 
nie było wówczas wiadomo pra-
wie nic - gdzie i kiedy się urodził, 
gdzie studiował, co projektował, 
jak żył… B. Kopiec wspomina, 
jak w 2007 r. podczas wycieczki 
w Kotlinie Kłodzkiej rozminął 
się z Niemcem, który poszukiwał 
wiadomości o swoim przodku, a 
był to prawdopodobnie wnuk Lu-
dwika Schneidera. Nie udało się, 
mimo starań autora monografii, z 
nim spotkać.   

Białe plamy
Zapewne dlatego też do dzisiaj 

w biografii Schneidera jest wiele 
białych plam – poza latami życia 
i aktywności twórczej, nie wie-
my o nim prawie nic. I to o czło-
wieku który na samym Górnym 

Śląsku zaprojektował kilkadzie-
siąt znaczących obiektów (bo nie 
wiejskich zabudowań). Wyjaś-
nienie tego braku zainteresowa-
nia wpisuje się szerzej w koncep-
cję pomijania (lub przynajmniej 
oględnego traktowania) wszyst-
kiego co śląskie, a w węższym 
zakresie: obecnej w latach powo-
jennych tendencji do zacierania 
śladów niemieckiej obecności na 
Śląsku. W niej mieściło się rów-
nież skuwanie niemieckich napi-
sów na cmentarnych nagrobkach 
w miejscu gdzie prawdopodob-
nie został pochowany Ludwig 
Schneider. Oczywiście wojenne 
resentymenty były zrozumiałe i 
odegrały tu swoją rolę (ba! – od-
grywają do dziś), ale czy muszą 
się odnosić do całego niemie-
ckiego dziedzictwa?

Architektura projektowana 
przez Schneidera była niechcia-
na, bo niemiecka, ale jaka mogła 
wówczas być na Górnym Śląsku 
– hiszpańska? W II poł. i w koń-
cu XIX w. modny stał się gotyk. 
To wówczas dokończono budowę 

rozpoczętej jeszcze w średnio-
wieczu słynnej katedry w Kolo-
nii. Nic dziwnego, że głównie w 
tym stylu projektował kościoły 
Schneider (choć i nawiązywał do 
innych stylów historycznych – 
np. romańskiego czy barokowe-
go). Z jednej strony były to nowe 
kościoły powstające na obrze-
żach rozrastających się z powodu 
uprzemysłowienia górnośląskich 
miast (Chorzów-Batory, Bytom-
Bobrek, Ruda Śląska-Kochłowi-
ce, Katowice-Załęże) z drugiej 
niszczejące drewniane wiejskie 
kościółki zastępowano nowymi 
świątyniami (Bojszowy, Brzeź-
ce, Dziećkowice). 

Niezwykle twórczy
W ciągu niespełna trzech de-

kad (1886-1913) powstało od 
podstaw lub zostało przebudo-
wanych we projektów Schne-
idera ponad dziewięćdziesiąt 
różnych obiektów. W roku 1898 
powstało tych budowli pięć, w 
roku 1903 i 1907 po osiem (!), a 
siedem w roku 1906. To były lata 
niezwykłej aktywności twórczej 
architekta. Czy zatem mógł być 
oryginalny w każdym swoim 
dziele? Porównując niektóre z 
nich, stwierdzimy, że są do siebie 
bliźniaczo podobne. Gdy po raz 
pierwszy wejdziemy do środka 
jednego z nich, ze zdziwieniem 
zauważymy, że to niemożliwe, 
że już kiedyś tu byliśmy – a to 
po prostu wnętrze podobne do 
kościoła w innej miejscowości 
– różnią się tylko szczegółami, 
których na pierwszy rzut oka nie 
udało nam się dostrzec. Dorota 
Głazek w jednej ze swoich prac 

na temat architekta pisze, że „nie 
tylko powtarzał i łączył w swo-
ich kolejnych kościołach kiedyś 
już użyte przez siebie rozwią-
zania, ale chętnie korzystał też z 
prac innych autorów”. 

Pionierska praca
W 1913 r. rozpoczęła się bu-

dowa ostatniego z jego dzieł 
– kościoła w Brzezinach Ślą-
skich. Niezwykła trwająca 27 
lat aktywność twórcza Schne-
idera musiała odbić się na jego 
zdrowiu. W następnym roku 
przeprowadził się (ale skąd – z 
Katowic?) do Złotego Stoku na 
Dolnym Śląsku. Na zakończe-
nie w wieku 58 lat jego kariery 
architektonicznej miała zapewne 
wpływ choroba oczu, która mo-
gła uniemożliwić dalszą pracę 
zawodową - a żył jeszcze 30 lat! 
Zmarł we wspomnianym Złotym 
Stoku w 1943 r. 

Czy książka Bernarda Kopca 
jest kompletna, czy rzeczywiście 
autor opisał wszystkie dzieła 
śląskiego architekta? On sam 
ma takie wątpliwości – mimo że 
Schneiderem interesuje się już 
od niemal pół wieku. Na pew-
no poszukiwania ułatwia dzisiaj 
internet, ale nawet jego szerokie 
możliwości nie gwarantują, że 
zdobędziemy pełnię wiedzy na 
intersujący nas temat. Jedno jest 
pewne – za sprawą B. Kopca po-
wstała pierwsza publikacja tak 
szeroko prezentująca dokonania 
Ludwiga Schneidera. Książka 
zawiera jeszcze jeden imieliński 
akcent: jedyny zamieszczony w 
niej portret architekta narysowa-
ła Urszula Figiel. (zz) 

Monografia zapomnianego architekta

Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 

2021 trwa do 30 września 2021 
r. Od 23 czerwca rachmistrzo-
wie spisowi rozpoczęli realiza-
cję wywiadów bezpośrednich 
w terenie. Rachmistrzowie 
skontaktują się z osobami, któ-
re nie spisały się przez internet, 
na infolinii (22 279 99 99) ani 

nie zadzwonił do nich rach-
mistrz spisowy.

Przypominamy, że zgodnie 
z art. 17a ust. 1-3 ustawy o 
narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 
2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1775), nie można odmówić 
przekazania danych rachmi-
strzowi kontaktującemu się z 

osobami fizycznymi objętymi 
spisem.

Obowiązek udziału w spisie 
powszechnym zapisano w art. 6 
ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o sta-
tystyce publicznej (Dz. U z 2021 
r. poz. 955).

Ze względu na sytuację epi-
demiczną jeżeli respondent 
jest objęty kwarantanną lub 
izolacją domową, wywiad 
może odbyć się telefonicznie, 
pod warunkiem przekazania 
rachmistrzowi numeru telefonu 
kontaktowego.

Wywiady bezpośrednie pro-
wadzone będą przez rachmi-
strzów spisowych z zachowa-
niem wszelkich procedur sani-

tarnych i dystansu społecznego.
Masz obawy przed wpuszcze-

niem rachmistrza spisowego? 
Poproś rachmistrza o identyfi-
kator i sprawdź jego tożsamość 
na:

- specjalnie przygotowanej 
aplikacji dostępnej na stronie 
https://spis.gov.pl

- infolinii spisowej pod nu-
merem 22 279 99 99, wybierz 1 
– Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań, a następ-
nie 2 – weryfikacja tożsamości 
rachmistrza.

W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości dotyczących wia-
rygodności i rzetelności rach-
mistrza spisowego zaistniały 

incydent należy niezwłocznie 
zgłosić na infolinię spisową lub 
do właściwego Gminnego Biura 
Spisowego w swoim miejscu za-
mieszkania.

W razie pytań lub wąt-
pliwości można dzwonić do 
Gminnego Biura Spisowego w 
Urzędzie Miasta Imielin - tel. 
32 2254124, 32 2254126. W sy-
tuacji gdy pojawią się problemy 
z dokonaniem samospisu przez 
internet, zapraszamy do utwo-
rzonego w Urzędzie stanowiska 
do samospisu, gdzie pracowni-
cy Gminnego Biura Spisowego 
pomogą dokonać spisu przez 
internet (wszelkie informacje: I 
piętro pok. 26). (um)

Spis powszechny
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 
ZAPRASZA

Ponad dwudziestu młodych 
wykonawców - uczniów 

Henryki Pałus (śpiew i emisja 
głosu) oraz Jacka Piłatyka (in-
strumenty klawiszowe) – wy-
stąpiło na koncercie wieńczą-
cym ich roczną naukę. Liczyli 
sobie od kilku do kilkunastu lat, 
a utwory, które wykonywali, 
to były zarówno kilkunastose-
kundowe etiudy, jaki i klasycz-
ne sonaty czy mazurki. Pod-
opieczni H. Pałus najczęściej 
śpiewali piosenki należące do 
muzyki rozrywkowej. Koncert 
odbył się 16 czerwca w Sokolni 
i zgromadził liczne grono ro-
dziców, dziadków i znajomych 
wykonawców. 

To jest powołanie 
- Pracuję nawet z 6-latkami, 

które jeszcze na niczym nie 
grały. Zaczynamy zajęcia od 
podstaw czyli znajomości nut 
– opowiada nam po koncercie 
J. Piłatyk (absolwent katowi-
ckiej szkoły muzycznej w kla-
sie fortepianu i waltorni). W 
Imielinie spotyka się ze swoi-
mi uczniami raz w tygodniu na 

postęp, to jest dla mnie naj-
większa nagroda.  

W czasie imielińskiego kon-
certu wystąpili na scenie: Bar-
tosz Pytel, Jan Pytel, Hanna 
Grabka, Marlena Goczoł, Laura 
Proksa, Jakub Kosmala, Bar-
tłomiej Piekorz, Jakub Szostak, 
Hanna Lempart, Marta Pacwa, 
Zofia Kula, Zuzanna Kwarciak, 
Emilia Migacz, Marcin Labe, 
Jan Cecera, Antonina Łytko, 
Kinga Broda, Marta Parysz, 
Natalia Bębn

owicz, Monika Migała, Ma-
teusz Lipart. Aleksandra Kup-
czyk, Agnieszka Kubeczko, 
Marta Loska i Max Krajcarz. 

(zz)

Muzyka rozwija 
J. Piłatyk podkreśla, że 

muzyka ma duże znacze-
nie dla rozwoju intelektu-
alnego dziecka – nie tylko 
w zakresie gry na instru-
mentach. A radość spra-
wia mu obserwowanie, 
jakie postępy czynią jego 
podopieczni. Oczywiście 
ich warunkiem jest praca 
– a najlepszą do niej mo-
tywacją są chęci dziecka. 
Jeśli natomiast bardzo 
chcą tylko rodzice, to z 
nauki raczej nic nie wyj-
dzie. 

rów dobiera instruktorka, a 
powinien być on dopasowany 
do wieku, głosu i indywidual-
nych predyspozycji. 

Cieszy się z postępów
W pracy z dziećmi i mło-

dzieżą nauczycielkę najbar-
dziej cieszy postęp, jaki ro-
bią w trakcie nauki. – W tym 
śpiewaniu chcę dziecku dać 
komfort - żeby było szczęśli-
we, zadowolone, żeby umiało 
wyrazić siebie. Jeśli widzę ten 

Koncert na zakończenie 

Matylda Zdziechiewicz, 
Daria Kubica i Lena Łu-

kaszczyk z SP nr 1 im. Powstań-
ców Śląskich zdobyły wyróżnie-
nie w wojewódzkim konkursie 
„W drodze do Polski – wspo-
mnienie powstań śląskich” zor-
ganizowanym przez Muzeum 
Śląska Opolskiego w Opolu (na 
zdjęciu - w środku poniżej ich 
nagrodzona praca). Tym samym 
okazały się najlepsze spośród 
dwustu uczniów, którzy nade-
słali prace na konkurs.  

Był to konkurs literacko-pla-
styczny adresowany do uczniów 

szkół podstawowych (klasy IV-
VIII) oraz szkół ponadpodsta-
wowych z województw opol-
skiego i śląskiego. Zadaniem 
uczestników było przygotowa-
nie pracy plastycznej o tema-
tyce historycznej. Inspiracją 
do niej miał być tekst literacki 
odnoszący się do tematyki po-
wstań i plebiscytu na Górnym 
Śląsku. Uczennice wybrały 
wiersz Jana Nikodema Jaronia 
„Rota Górnośląska”. 

Ich opiekunem był nauczyciel 
historii Mariusz Gąsiorczyk. 
(sp1)

Wyróżnione w konkursie

godzinę. O swej pracy z dzieć-
mi mówi: – To jest moje powo-
łanie, kocham to robić. 

Utwory (z muzyki klasycz-
nej, która jest podstawą) do-
biera w zależności od umie-
jętności uczniów, którzy są 
zróżnicowani wiekowo i ze 
względu na to, co już potrafią. 
Są tacy, którzy przychodzą, 
żeby po prostu nauczyć się 
grać, ale i tacy, którzy mają 
większe ambicje w zakresie 
muzyki i kontynuują naukę w 
szkołach muzycznych, czy na 
kierunkach pokrewnych - na 
przyykład na aranżacji dźwię-
ku.

lory. Do każdego trzeba zatem 
inaczej podejść.

Być piosenkarką 
Tak jak nasz poprzedni roz-

mówca podkreśla znaczenie 
edukacji muzycznej: - Oczy-
wiście wszystkie dziewczynki 
marzą o byciu piosenkarką, o 
występach na scenie i w tele-
wizji, ale nawet jeśli nie mają 
głosu, czy nie potrafią śpiewać, 
kształcenie muzyczne ma duży 
wpływ ich rozwój. One nawet 
inaczej mówią, oddychają - a to 
jest podstawa naszego życia. 

Repertuar śpiewanych przez 
młodych wykonawców utwo-

Z bardzo zróżnicowaną wie-
kowo grupą pracuje również 
H. Pałus – od przedszkolaków 
po dwudziestolatki. - Śpiewać 
każdy może – stwierdza żartob-
liwie nauczycielka (kształciła 
się muzycznie w cieszyńskiej 
filii Uniwersytetu Śląskiego i 
podyplomowo z emisji głosu w 
Warszawie). O pracy z dziećmi 
mówi: - Każde ma inną ekspre-
sję, wrażliwość, dlatego każde 
musi być traktowane indywi-
dualnie, aby wydobyć te wa-

Publiczności bardzo podobał się występ 
Natalii Będnowicz, która zaśpiewała 
piosenkę Agnieszki Osieckiej pt. “Do-
branoc panowie”.

Po koncercie jego uczestnicy ustawili się do wspólnego zdjęcia. 
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 Witamy we wspólnocie 
Dzieci ochrzczone w czerwcu w imielińskim kościele

Szachowe mistrzostwa 
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Mateusz Józef Bąk urodzony 23 kwietnia 
syn Patrycji i Ireneusza 
chrzestni: Mariusz Siutka i Paulina Miłoń

Hubert Tomasz Kuśnierczyk urodzony 21 lutego  
syn Anny i Tomasza 
chrzestni: Mateusz Kuśnierczyk i Weronika Wierzba 

Polska jest w trakcie realizacji Naro-
dowego Programu Szczepień prze-

ciwko chorobie COVID-19, który ma na 
celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i 
skuteczności szczepień obywateli kraju. 
Aktualnie w Polsce dostępne są szcze-
pionki produkowane przez 4 firmy farma-
ceutyczne PfizerBio/NTech, AstraZeneca, 
Moderna oraz Johnson&Johnson. Każ-
da ze szczepionek przeszła odpowiednie 
procedury dopuszczenia do obrotu w kra-
jach Unii Europejskiej. 

Szczepienie „uczy” organizm czło-
wieka, jak zareagować na dany patogen. 
Układ odpornościowy zostaje pobudzo-
ny do produkcji przeciwciał oraz innych 
czynników odpornościowych. Dzięki te-
mu po zetknięciu się z patogenem układ 
immunologiczny jest w stanie silniej 
zareagować i szybciej zneutralizować 
zagrożenie dla organizmu.  

Szczepienie jest obecnie jedyną dostęp-
ną możliwością obrony człowieka przed 
wirusem SARS-CoV-2. Nie ma leku, któ-
ry byłby akceptowalnie skuteczny i jedno-
cześnie bezpieczny w walce z zachorowa-
niem. Poddanie się szczepieniu przeciwko 
chorobie COVID-19 przyczynia się do 
szybszego powrotu do normalności, jaką 
znamy z czasów, zanim na świecie poja-
wił się koronawirus. Oznacza to powrót 
do aktywności społecznych, zawodowych 
oraz rekreacyjnych, które aktualnie są 
ograniczane. Dodatkowo szczepienie za-
pewnia wewnętrzny spokój, wynikający 
z poczucia bezpieczeństwa własnego oraz 
swojej rodziny przed chorobą COVID-19.  

Pamiętajmy, że im większy odsetek 
osób zaszczepionych, tym większa od-
porność stadna, która z definicji chroni 
osoby nieuodpornione przed zakaże-
niem. Obecność osób zaszczepionych w 
danej populacji zmniejsza prawdopodo-
bieństwo zachorowania na chorobę CO-
VID-19 u osób, które nie mogą zostać 
poddane szczepieniu. Dzięki temu chro-
nimy także naszych najbliższych i całe 
społeczeństwo. 

Osób, które już przyjęły szczepionkę 
musi być jak najwięcej. Niestety miesz-
kańców Imielina w statystykach osób 
zaszczepionych w porównaniu do innych 
miast jest bardzo mało. Już od 1 lipca 
każdy zaszczepiony może wziąć udział w 
loterii Narodowego Programu Szczepień 
(zainteresowanych odsyłamy na strony 
internetowe Ministerstwa Zdrowia).

Nie wracajmy już do czasów, gdy zo-
staliśmy zamknięci w domach, mieliśmy 
ograniczony dostęp do instytucji, skle-
pów, urzędów, szkół, kawiarni czy insty-
tucji kultury oraz wyjazdów.

Masz problem z samodzielnym dotar-
ciem do punktu szczepień? Skorzystaj 
z transportu! W tym celu w Urzędzie 
Miasta Imielin zorganizowany jest punkt 
informacyjny. Po zaszczepieniu osoba 
potrzebująca zostanie odwieziona do 
swojego miejsca zamieszkania. Zadzwoń 
32 22 54 136.

Na szczepienie zarejestrujesz się za 
pomocą infolinii 989, bezpośrednio w 
wybranym punkcie szczepień lub przez 
Internet. (um)

Szczepimy się!
Od 4 do 6 czerwca w imielińskiej 

hali widowiskowo-sportowej od-
bywały się Indywidualne Mistrzostwa 
Śląska Juniorów w Szachach Kla-
sycznych pod patronatem burmistrza 
Jana Chwiędacza. Według Śląskiego 
Związku Szachowego były to obecnie 
największe tegoroczne rozgrywki sza-
chowe. W zawodach wzięło udział po-
nad trzystu uczestników – dziewcząt i 
chłopców podzielonych na 5 kategorii 
wiekowych - do 9 lat, do 11. 13., 15. i 
do 18. 

Imielin reprezentowało 14 młodych 
szachistów – relacjonuje nam trener Kry-
stian Klimczok. Najlepiej z klubu „Diago-
nalia” Imielin zaprezentowała się Karoli-
na Hermyt, która zajęła 8 miejsce na 31 
uczestników, podwyższając swoją katego-
rię szachową o 2 stopnie oraz Piotr Bana-
czyk. Inni nasi szachiści grali ze zmien-
nym szczęściem, ale cieszy najbardziej, 
że pokazali wolę walki. Trener również 
zadowolony jest z tego że w najmłodszej 
grupie grało aż 6 zawodników z Imielina 
– a to przyszłość naszych szachów. 

Miarą siły imielińskich szachów jest 
to, że w kategorii najlepszych szachi-

stów z powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
zawodnicy z Imielina na 10 kategorii 
zdobyli 8 tytułów, odbierając puchary 
z rąk Anny Kubicy, przewodniczącej 
Rady Powiatu.  

Trener pragnie podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do spraw-
nej organizacji mistrzostw - szczegól-
nie Annie Kubicy i Dagmarze Kupczyk 
- dyrektorkom obu szkół, Jadwidze 
Mikundzie, kierującej MCK-iem oraz 
rodzicom: Annie Gajer i Elżbiecie Bo-
bie. W opinii uczestników mistrzostwa 
zostały w bardzo dobry sposób przygo-
towane - i to już po raz szósty w Imie-
linie. (zz)

Aktualnie pro-
wadzone szczepie-
nia zabezpieczają 
przed zakażeniem 
SARS-CoV-2 w 
około 90%, a w 
razie ewentualne-
go zachorowania 
w 100% chronią 
przed ciężkim prze-
biegiem choroby. 


