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WYDANIE
BEZP ATNE

DZIE DZIECKA Z W DK

WAKACJE’2008

i wszechobecnego kebabu. Dla tych, oczekuj cych od ycia wi kszych wra , przygotowa em kilka praktycznych spostrze .
Min o pó roku od czasu, kiedy Polska
wesz a do strefy Schengen. Swoboda podró owania sta a si faktem a wolno ,
która przypisana jest tej swobodzie nigdy
wcze niej nie przybra a tak realnych
kszta tów. Bez przeszkód przekraczamy
granice pa stw, bez konieczno ci odprawy
celnej i paszportowej oraz bez ca ego ambarasu, który tym odprawom towarzyszy .

Bezpiecze stwo
w górach Europy

Z

aczynaj si wakacje i nerwowy czas
nie tylko dla biur podró y ale równie
dla nas potencjalnych urlopowiczów. Wielu, zgodnie z duchem czasu, postanowi
czas letniej kaniku y sp dzi w sposób
aktywny z dala od zgie ku nadmorskich
pla przesi kni tych oparami sma alni ryb

T

radycyjnie ju , jak co roku Ko o W dkarskie nr 118 przy KWK „Murcki”
zorganizowa o z okazji Dnia Dziecka zawody w dkarskie dla najm odszych.
1 czerwca na zbiorniku Tychy-Czu ów o
godzinie 7:00, jak przysta o na prawdziwych
dkarzy, wszyscy mali adepci tego hobby
stan li na swoich stanowiskach w pe nej
gotowo ci do wielkich po owów.
Ku zdziwieniu organizatorów, w zdecydowanej wi kszo ci zawody zdominowane
zosta y przez dziewcz ta.
W trakcie w dkowania, rad s yli doro li
opiekunowie oraz cz onkowie Ko a W dkarskiego. W siatkach pojawia y si g ównie
ocie.
(Ci g dalszy na stronie 4)

VII Kameralny Festiwal
Piosenki w Katowicach
Czytaj na stronie 2

BEZPIECZNA PRZYSTA

S

taraniem Polskiego Zwi zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddzia u
Rejonowego w Katowicach organizowane
w poszczególnych dzielnicach naszego
miasta spotkania emerytów, rencistów z
przedstawicielami Policji i Stra y Miejskiej
w ramach programu profilaktycznoedukacyjnego „Bezpieczna Przysta ”.
(Ci g dalszy na stronie 4)

(Ci g dalszy na stronie 3)

AKCJA LATO

cia, wycieczki jednodniowe, b dzie te
teatrzyk, pokazy iluzjonisty i koncert dla
dzieci. Czynne b
pracownie komputerowe, sto y do tenisa i bilardu.
Najbogatsza oferta dla najm odszych b dzie
w obiekcie w Zarzeczu, gdzie dysponujemy
placem zabaw i boiskami. Wszystkie zaj cia organizowane w obiektach s bezp atne,
jedynie za wycieczki pobierana b dzie
symboliczna op ata.
Zapraszam do zapoznania si z pe szczegó ow ofert AKCJI LATO 2008 na naszej stronie internetowej:

W MDK „PO UDNIE”

Z

bli aj si wakacje, dlatego te MDK
przygotowa dla dzieci ofert programow na okres wakacyjny. Bior c pod
uwag specyfik naszej placówki i dowiadczenia lat ubieg ych, postanowili my
nasz ofert urozmaici i skierowa do
ró nych grup wiekowych.
W naszych propozycjach znajd si m.in.
turnieje sportowe ( badminton, tenis sto owy, bilard, warcaby), wyjazdy do skansenu
w Chorzowie na zorganizowane tam zaj -

www.mdkpoludnie.com
S awomir Jarzyna

NOWE LOGO
KATOWIC

W

ODLOTOWE BA ANTOWO

kszo
du ych miast na wiecie
pos uguje si oprócz herbu swoim
logo. Podobnie Katowice mia y taki znak
rozpoznawczy w postaci stylizowanej litery
K i napisem Katowice.
Nowe logo zosta o zaprojektowane przez
rybnick pracowni Art Studio Fourtka i
kosztowa o miasto 5 tys. z . Kto mo e zada
pytanie, po co nam nowe logo, przecie mamy herb.

po udniowych dzielnicach Katowic
mo na zobaczy afisze informuj ce
o kolejnej ciekawej inicjatywie CH
„Ba antowo". Ju 21 czerwca w godzinach
popo udniowych nad Kostuchn pojawi si
tajemniczy obiekt lataj cy. O szczegó y
tego przedsi wzi cia poprosi em Ann
Mari Boryczka ze spó ki Millenium.

(Ci g dalszy na stronie 3)

(Ci g dalszy na stronie 4)

W
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VII Kameralny
Festiwal Piosenki
w Katowicach

Edyta Wilk

z Gimnazjum nr 18

STANIS AW KUBISTA
OGOS AWIONY Z KOSTUCHNY

W

iek XX by wiekiem dwóch totalitaryzmów, komunistycznego i nazistowskiego. Oba te nieludzkie systemy spowodoway, e wiek ten zyska przydomek wieku m czenników. Ostrze represji w sposób szczególny by o skierowane na osoby duchowne.
Podczas II-ej wojny wiatowej w hitlerowskich obozach koncentracyjnych zosta o zamordowanych wielu ksi y, pochodz cych z
Polski. Zachowane opisy mierci tych osób mówi , e by y to
mierci m cze skie, wykonane z szczególnym okrucie stwem.
Ojciec wi ty Jan Pawe II podczas swojego pontyfikatu wiele z
tych osób wyniós do wi to ci.
Podczas swej VI pielgrzymki do Polski, Ojciec wi ty kanonizowa
i beatyfikowa grup 108 m czenników. W ród nich znalaz si
ojciec Stanis aw Kubista, który urodzi si i sp dzi lata dzieci ce w
Kostuchnie. wi cenia kap skie otrzyma , b c w zgromadzeniu
owa Bo ego w St. Gabriel w Modling ko o Wiednia. Zosta zamordowany w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen 26 kwietnia 1940 roku.
Na uroczysto beatyfikacyjne, które odby y si 13 czerwca 1999
roku na placu Pi sudskiego w Warszawie z naszej parafii wyjecha a
40 osobowa grupa parafian. Wyjazd grupy nast pi w sobot 12-go,
odwiedzaj c w tym dniu Niepokalanów, miejsce, z którym zwi zany by kanonizowany wiele lat wcze niej franciszkanin ojciec Maksymilian Maria Kolbe.

W

MDK „Po udnie” w Kostuchnie ju po raz siódmy
odby si Kameralny Festiwal Piosenki.
Tym razem adresowali my go do uczniów z Katowic, Tychów i Miko owa. Ogó em na przes uchania, które odby y
si w kwietniu, zg osi o si 30 osób. Tradycyjnie najlepsi
wokali ci nagrali swój materia w profesjonalnym studiu
nagra , co pozwoli o na wydanie festiwalowej p yty. Nagranie takiej p yty jest dla wielu ogromnym prze yciem oraz
satysfakcj . Dlatego w za eniach w nie taka p yta jest
najlepsz nagrod dla ka dego z laureatów. Wr czenie kr ków nast pi o podczas koncertu w dniu 30.maja 2008 roku w
Miejskim Domu Kultury.
Pierwsze miejsce w kategorii 13-16 lat zdoby a Edyta Wilk z
Gimnazjum nr 18 w Kostuchnie, w kategorii 17-19 lat , laureatk zosta a Paulina Gacek z VIII Liceum Ogólnokszta cego w Katowicach. Najlepszym zespo em okaza a si grupa
wokalna AMA z Miejskiego Domu Kultury „Zawodzie”.
Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali nagrody i wyró nienia i zapraszamy do udzia u w kolejnych edycjach naszej
imprezy.
awomir Jarzyna

Po przyje dzie do Warszawy nast pnego dnia, pieszo udali my si
na plac Pi sudskiego, nios c dumnie du y transparent:
,,Ojcze wi ty Kostuchna dzi kuje za dar b ogos awionego ojca
Stanis awa Kubisty”.
Mimo bardzo wczesnej pory, ulicami na miejsce spotkania z Ojcem
wi tym, sz a niezliczona rzesza ludzi. Szacuje si , e w uroczystoci wzi o udzia oko o 1,5 miliona wiernych. Grupa nasza mia a
wej ciówki do sektora ,,A”, a mimo to znale li my si bardzo daleko od o tarza.
Msza wi ta rozpocz a si o godzinie 10-tej, przy pi knej s onecznej pogodzie. To podczas tej Mszy wi tej Ojciec wi ty dokona
beatyfikacji ojca Stanis awa Kubisty. W homilii Jan Pawe II powiedzia , e wyniesieni na o tarze m czennicy ponie li mier z r k
oprawców, a pami o nich mia a na zawsze zagin , odbierali oni
ju z r k swojego Pana zas on nagrod w niebie, a od dzi nale ny kult od wszystkich wiernych ko cio a.
Po zako czonej Mszy wi tej w podnios ej atmosferze, uradowani
i szcz liwi, zgromadzeni
pod transparentem i oklaskiwani przez wspó uczestników uroczysto ci udali my si do naszego autobusu. W czasie tego marszu
spotkali my biskupów z naszej diecezji, oraz reprezentuj cych nasz
region pos ów.
Od tego wydarzenia min o dok adnie dziewi lat, otrzymali my
jako mieszka cy Kostuchny za spraw Ojca wi tego Jana Paw a
II, dar najwi kszy z mo liwych, or downika w niebie. Czy jestemy wiadomi tego daru czy
umiemy z niego korzysta ?
Z inspiracji ksi dza proboszcza Stanis awa powsta skwer
i obelisk b ogos awionego
Stanis awa Kubisty, wymienia si jego imi podczas
modlitwy w trakcie Mszy
wi tej, w ostatnim okresie
czasu ukaza si album o
ogos awionym, a przed
rocznic
odmawiana jest
nowenna.
Za te wszystkie akty kultu do
ogos awionego Stanis awa
Kubisty sk adamy serdeczne
Bóg zap .
Bernard Uszok
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Bezpiecze stwo
w górach Europy

NOWE LOGO KATOWIC

(Ci g dalszy ze strony 1)

Nowe rozwi zania prawne daj nam turystom ogromne mo liwo ci w poznawaniu ciekawych zak tków Europy a zbli aj ce si wakacje b
dla wielu
okazj do skorzystania z tej nowej sytuacji, aby pozna tereny górskie w
takich pa stwach jak S owacja, S owenia, Austria, Francja czy W ochy.
W kwestii bezpiecznego poruszania si w górach nadal obowi zuj te same
zasady, o których wielokrotnie ju s yszeli my w wielu publikacjach prasowych zwi zanych z ogólnie poj turystyk :
Dobrze zaplanowa cel naszej wyprawy (uwzgl dniaj c fakt poruszania
si po obszarze obcoj zycznym)
Zaopatrzy si w odpowiednie mapy (cz sto atwiej dost pne w miejscu,
do którego wyje amy)
Sprawdzi prognoz pogody dla rejonu, w który si wybieramy
By odpowiednio ubranym (nie zapominaj c o cz sto zmieniaj cej si
aurze w górach)
Nale y zadba o to, aby w naszym plecaku nie zabrak o produktów wysokoenergetycznych, takich jak czekolada czy cha wa.
Pami tamy o sprawnym telefonie komórkowym (na adowanej baterii)
Warto wpisa do telefonu numery alarmowe lokalnych s b ratunkowych i medycznych.
Koniecznie pami tamy o ubezpieczeniu si od nast pstw nieszcz liwych
wypadków.
nie temu ostatniemu punktowi chcia bym po wi ci wi cej miejsca.
Pami tamy, e nasz pobyt poza granicami Rzeczpospolitej Polski niesie ze
sob wi ksze prawdopodobie stwo utrudnie zwi zanych z ewentualn chorob lub wypadkiem losowym. W zwi zku z tym warto na tak okoliczno
pomy le o zabezpieczeniu siebie i najbli szych od skutków, cho by tylko
finansowych, pomocy s b medycznych lub ratunkowych. A powinni my
zadba o to na d ugo przed wyjazdem.
1. Podstawowym dokumentem, w jaki warto si zaopatrzy jest karta
EKUZ, po któr nale y zwróci si do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniaj cym do korzystania ze wiadcze zdrowotnych podczas pobytu w
innych pa stwach cz onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) i Szwajcarii.
2. Dla osób poruszaj cych si w terenach górskich nieod cznym dokumentem powinno sta si ubezpieczenie od nast pstw nieszcz liwych wypadków i prowadzenia akcji ratunkowej. Ogromne koszty prowadzenia
takiej akcji z u yciem helikoptera ka nam si zabezpieczy na tak
okoliczno . Do wyboru mamy kilka opcji. Po pierwsze skorzysta z
oferty firm ubezpieczeniowych, na miejscu w kraju.
3. Dla osób udaj cych si na S owacj dobrym rozwi zaniem mo e okaza
si ubezpieczenie w tamtejszych firmach ubezpieczeniowych, których
oferta jest o wiele ta sza.
4. Natomiast dla tych, którzy wybieraj si w Alpy i czyni to do regularnie, alternatywnym rozwi zaniem mo e by ubezpieczenie w Österreichischer Alpenverein – Austriackiego Klubu Alpejskiego, które oprócz
pe nego ubezpieczenia w górach Europy daje nam mo liwo skorzystania z du ych ulg na noclegi w pa stwowych schroniskach alpejskich.
Reasumuj c, nie czekajmy z ubezpieczeniem na ostatni chwil , poniewa na
za atwienie wszelkich formalno ci potrzeba nam zawsze troch czasu, którego zazwyczaj brakuje przed samym wyjazdem.
Na zako czenie ycz wszystkim wyruszaj cym na górskie szlaki Europy
udanych wypraw, zdobycia wielu szczytów oraz oby wykupione ubezpieczenie nie by o nikomu potrzebne.
Krzysztof Kukli ski – Przewodnik Górski

BEZPIECZNY W GÓRACH

(Ci g dalszy ze strony 1)

Rzeczywi cie mamy herb, lecz ten jest niezwykle
„dostojnym” znakiem naszego miasta i bardziej nadaje
si do reprezentowania nas podczas uroczysto ci oficjalnych.
Nowe logo wydaje si by dobrze przemy lan koncepcj , która z jednej strony wykorzystuje w swoim graficznym przedstawieniu najbardziej charakterystyczny dla
Katowic obiekt, jakim jest „Spodek” z drugiej strony
wybiega w przysz
przez swoj kolorystyk i liternictwo, wymusza na ogl daj cym zmian postrzegania
naszego miasta i ca ego regionu wy cznie jako miejsca
przemys u ci kiego i zatrutego rodowiska. B kit,
i wiosenna ziele w nowym logo to znakomita odmiana
dla dotychczasowej czerni, która dominowa a w poprzednim znaku. Nowe logo wesz o do u ycia w maju
bie cego roku.
Krzysztof Kukli ski

W

dniu 20 czerwca w katowickim Spodku o godzinie 20:00 b dzie mia miejsce niecodzienny koncert , w którym na wspólnej scenie wyst pi Zespó Pieni i Ta ca - sk im. Stanis awa Hadyny oraz Goran
Bregovi .
rzy wsparciu Prezydenta Miasta Katowic, koncert
wietni cykl imprez pod tytu em -Katowice Miasto
Wielkich Wydarze . Projekt realizowany jest w Roku
Dialogu Mi dzykulturowego, który zbiega si w czasie z
obchodami jubileuszu 55-lecia Zespo u - sk.
W koncercie us yszymy chór i orkiestr Zespo u - sk
oraz Gorana Bregovi a wraz ze s ynnym -Wedding and
Funeral Band. Niepowtarzalny wymiar temu wydarzeniu
nada choreografia w wykonaniu artystów baletu Zespou - sk, przygotowana specjalnie na ten wyj tkowy
koncert. Wspólny, d ugo przygotowywany projekt to
niebywa a i niepowtarzalna atrakcja muzyczna, która
powinna przypa do gustu szerokiej publiczno ci.
Jest to jeden wielu z projektów, który ma na celu zmian
wizerunku Katowic. Miasta wielkich wydarze , twórczych inspiracji i kulturalnych mo liwo ci.
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Wiosenna Wystawa
Drobnego Inwentarza
KATOWICE’2008

BEZPIECZNA PRZYSTA
(Ci g dalszy ze strony 1)

ównym celem programu jest podniesienie poczucia bezpiecze stwa i wzrostu
wiadomo ci o zagro eniach, mo liwociach uzyskania pomocy w trudnych yciowo sytuacjach, wzmacnianie elementów
anty- dyskryminacyjnych, mo liwo ci zagospodarowania czasu wolnego z korzy ci
dla ogó u spo ecze stwa w rodowisku
ludzi starszych.
Pierwsze spotkanie w Kostuchnie mia o
miejsce 29 maja w Miejskim Domu Kultury. Policj reprezentowa a pani Barbara
Mendyk, a stra po arn pan Krzysztof
Siwicki. Po wyg oszeniu swoich prelekcji
na temat bezpiecze stwa, rozpocz a si
dyskusja, która z pewno ci przynios a
obopóln korzy . Emeryci stanowi w
chwili obecnej jedn z najsilniejszych opiniotwórczo grup spo ecznych. Do wiadczenie i spostrze enia, realno potencjalnego
zagro enia ze strony innych wobec seniorów motywuje do tego rodzaju wspó pracy
z ró nymi rodowiskami spo ecznymi,
instytucjami, s bami miejskimi itp. Do
programu „Bezpieczna Przysta ” w czy y
si : Stra Miejska, Policja, Pa stwowa
Stra Po arna, Miejski O rodek Pomocy
Spo ecznej, katowicki Hufiec ZHP, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych.
Kolejne spotkanie odb dzie si 20 czerwca
o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury w
Kostuchnie. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszam.
Czes awa Hoffman — prezes Zwi zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Katowicach, Ko o nr 16

DZIE DZIECKA Z W DK
(Ci g dalszy ze strony 1)

Mimo zaci tej rywalizacji ca e zawody
przebieg y w bardzo przyjaznej atmosferze.
Organizatorzy zapewnili nagrody dla
wszystkich dzieci. Ka dy otrzyma sprz t
potrzebny do w dkowania.
Do zorganizowania Dnia Dziecka wraz z
dkarzami w czy a si Stra Po arna.
Wóz stra acki z pe nym osprz tem by dla
dzieci dodatkow atrakcj . Ka dy móg
posiedzie w kabinie, przymierzy he m i
poczu si jak prawdziwy stra ak. Na zako czenie rozpalono ognisko i pieczeniem
kie basek zako czono pe ne wra
poranne spotkanie nad wod .
Sponsorami nagród byli: Ko o W dkarskie
nr 118, MDK „Po udnie”, KWK „Murcki”
oraz sklep w dkarski „Fishing-Mart” z
Tychów.
Henryk Stepanow

K

(Ci g dalszy ze strony 1)

„Po uroczystym otwarciu nowej szko y
ta ca, które wzbudzi o ogromne zainteresowanie w ród mi ników ta ca towarzyskiego oraz turnieju tenisowym „Grand
Prix Ba antowo’2008" jest to kolejna nasza
propozycja dla mieszka ców Kostuchny i
okolicznych osiedli. Mamy nadziej , e i
tym razem frekwencja dopisze a wszyscy,
którzy w tym dniu przyb
do nas b
si
znakomicie bawi . W ród atrakcji nie zabraknie cennych nagród oraz mo liwo ci
spe nienia swoich podniebnych marze ,
aby wznie si w powietrze balonem”.
Krzysztof Kukli ski

atowickie Stowarzyszenie Drobnego
Inwentarza zorganizowa o w dniach
17-18 maja 2008 roku w Kostuchnie kolejn
wiosenn wystaw na której hodowcy prezentowali swoje zwierz ta. Mo na by o
zobaczy dorodne króliki, nutrie, kaczki,
kury, go bie, perlice oraz ba anty.
Komisarzem wystawy by Andrzej Sembaj,
skarbnikiem — Janusz Ruda, gospodarzem
— Andrzej Janko a sekretarzem wystawy —
Jan Chudy.

NOWINKI 3
Z GIMNAZJUM NR 18

W

celu uczczenia rocznicy wybuchu
III Powstania
skiego Gimnazjum
nr 18 ju po raz drugi zorganizowa o sztafetowe biegi pomi dzy powsta czymi pomnikami. Taka forma mia a te na celu
popularyzacj aktywnych form wypoczynku. W kategorii szkó podstawowych zwyci
a Szko a Podstawowa nr 27, za w
kategorii gimnazjów – dziewcz ta z Gimnazjum nr 5 oraz ch opcy z Gimnazjum nr
23.

czerwca 2008 w Gimnazjum nr 18
odby si dzie szkolnej profilaktyki
pod has em „Budowanie to samo ci cz owieka sukcesu”. Celem imprezy by o zmotywowanie zarówno ucznia zdolnego jak i
abego do odkrywania i rozwijania swych
mocnych stron. Wybór konkurencji by
spory, uczniowie mieli do wyboru konkursy
literackie, plastyczne i sportowe, zarówno
grupowe jak i indywidualne. Podczas imprezy panowa a mi a atmosfera zdrowej
rywalizacji, wszystkim dopisywa dobry
humor.

D

ru yna dziewcz t z klasy 2e Gimnazjum nr 18 zakwalifikowa a si do
Fina u Polski M odziczek w Pi ce R cznej. Przed dziewczynami
gra o wysok stawk .
yczymy zwyci stwa!

W

tej chwili wszystkie dzia ania w
szkole skoncentrowane
na ko cz cym si
roku. W tym tygodniu
odzie otrzyma wiadectwa a pó niej d ugo
wyczekiwane wakacje.
Wszystkim naszym wychowankom
yczymy
udanych, s onecznych i
pe nych wra
wakacji.
Do zobaczenia we wrzeniu.
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