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2011 roku Gimnazjum nr 18
przystąpiło do akcji „1% dla
mojej szkoły”.
Akcja ma na celu pozyskanie dotacji na
pomoce naukowe, takie jak: laptop,
projektor multimedialny czy sprzęt
sportowy, jak również daje rodzicom
możliwość wspierania szkoły z pieniędzy budżetu państwa.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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POSTULATY MIESZKAŃCÓW KOSTUCHNY

P

odczas spotkania mieszkańców
dzielnicy z Prezydentem Miasta
Katowice, które odbyło się 5 listopada 2010 roku zostały zgłoszone postulaty, które wymagały zajęcia stanowiska
przez Urząd Miasta. W styczniu bieżącego
roku do Rady Jednostki Pomocniczej wpłynęło pismo z Urzędu Miasta odnoszące się
do zgłoszonych problemów. W niniejszym
artykule przedstawiamy w formie skróconej
stanowisko Urzędu, informując jednocześnie że z pełnym tekstem pisma Urzędu
Miasta można się zapoznać podczas pełnionych dyżurów radnych, Rady Jednostki
Pomocniczej, które pełnione są w Miejskim
Domu Kultury oraz Bibliotece.

PLEBISCYT NA GÓRNYM

ŚLĄSKU

PROPOZYCJE

1. Remont ulicy Bażantów. Aktualnie
ulica Bażantów jest wykonana w części
z nawierzchni asfaltobetonowej, i w
części z płyt drogowych. Ulica poddawana jest bieżącym remontom wykonywanym przez Miejski Zarząd Ulic i
Mostów w Katowicach. Problemem jest
stan nawierzchni wykonanej z płyt drogowych, Odcinek ten wymaga kapitalnego remontu, co wiąże się z oceną
stanu technicznego uzbrojenia podziemnego i wykonaniem projektu technicznego. Z uwagi na zamknięty budżet
2011 roku, zadanie to zostanie wprowadzone do planu w 2012 roku.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

X SESJA
RADY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ NR 21
Czytaj na stronie 3

W

MOJE WSPOMNIENIE
O JANIE PAWLE II

ychodząc powoli z zimowego letargu, warto wstąpić i skorzystać z
oferty naszego Domu Kultury – propozycje
na marzec zapowiadają się niezwykle ciekawie.

Czytaj na stronie 2

Kostuchna
-18 marca o godz.18.00 odbędzie kolejne
spotkanie z filmem dokumentalnym o tematyce śląskiej. Tym razem zapraszamy na
„Dwugłowego smoka”. Film jest niezwykle dynamiczną i wciągającą opowieścią o
Górnym Śląsku w okresie międzywojennym – autorka filmu proponuje spojrzeć na
region przez pryzmat jego architektury,
niezwykle bogatej, ciekawej i, jak się okazuje, bardzo nośnej ideologicznie. Po filmie
spotkanie z reżyser – Jadwigą Kocur.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

Czytaj na stronie 3
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(Ciąg dalszy ze strony 1)

2. Przeciążenie ruchem samochodowym
ulicy Stabika, które stwarza zagrożenie dla mieszkańców. Stan techniczny
ulicy Stabika jest zły. Poprawa tego
stanu nastąpi po wykonaniu kanalizacji
na odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy
Armii Krajowej z ulicami przyległymi.
Aktualnie Katowicka Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna, która jest
inwestorem zadania przeprowadza
procedury przetargowe po rozstrzygnięciu których planuje się rozpoczęcie
prac z początkiem 2011 roku. Po wykonaniu prac kanalizacyjnych przystąpi
się do budowy drogi, poboczy i chodników. Urząd Miasta mając na uwadze
poprawę bezpieczeństwa i poprawę
płynności ruchu samochodów w tym
rejonie, rozpatruje możliwość budowy
mini ronda na skrzyżowaniu ulicy Armii
Krajowej i Szarych Szeregów. Kwestią
otwartą jest budowa progów zwalniających, które oprócz pozytywów mają
również poważne negatywy. Kwestia ta
wymagać będzie konsultacji z mieszkańcami tego rejonu. Jeżeli chodzi o
zagrożenie hałasem, to z przeprowadzonych analiz zagrożenie takie przy ulicy
Stabika nie występuje.

I

stało się. Po pięciu latach od śmierci, sługa boży Jan Paweł II zostanie
beatyfikowany. Stanie się to
1-go maja bieżącego roku w
Watykanie. Takie wydarzenie
jest doskonałą okazją, aby
zachować od zapomnienia i podzielić się wspomnieniami o
Karolu Wojtyle.
Rada Jednostki Pomocniczej w
Kostuchnie w porozumieniu z
księdzem proboszczem Stanisławem
Reś
pragnie
bardzo
serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Kostuchny do
pisemnego konkursu, którego
tematem były by wspomnienia,
przeżycia
i
przemyślenia
związane z całym życiem i dokonaniami Karola Wojtyły. Temat wspomnień oraz formę literacką pozostawiamy do wyboru naszym czytelnikom.

3. Ustawić kontenery na liście przy ulicy Hierowskiego. Nie ma możliwości
ustawienie kontenerów na liście przy
ulicy Hierowskiego, gdyż miejsca gdzie
mogły by one stanąć są prywatną własnością, lub są wzięte w wieczystą
dzierżawę Miejscem najbliższym ulicy
Hierowskiego, gdzie są ustawiane kontenery to skrzyżowanie ulicy Szarych
Szeregów i Solika.
4. Zorganizować spotkanie w sprawie
kanalizacji na osiedlu Boże Dary.
Spotkanie takie z inicjatywy Rady Jednostki Pomocniczej odbyło się w dniu
14. grudnia. 2010 roku. W spotkaniu
oprócz członków Rady udział wzięli
przedstawiciele Katowickich Wodociągów, Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, oraz Spółki
Mieszkaniowej ,,Murcki", Gwarectwa
Murckowskiego i Spółki Mieszkaniowej ,,Silesia". Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni że stan techniczny
kanalizacji na całym obszarze osiedla
Bożych Darów mimo wykonanych w
poprzednich latach prac jest zły. Wynika to z faktu, że dotychczas było wiele
podmiotów odpowiedżalnych za stan
sieci kanalizacyjnej. Zmiana tego stanu
pozwala rozpocząć kompleksową modernizację całej sieci, co rozpocznie się
Proponujemy następujące tematy prac: wspomnienia powstałe
z odwiedzenia miejsc związanych z początkowym okresem
życia Karola Wojtyły i Jego
kapłaństwa,
wspomnienia
z
pielgrzymek
papieskich
do
Polski, udział w audiencjach
w Watykanie, czy też refleksje powstałe pod wpływem czytania Jego homilii, listów
pasterskich i encyklik.
Zachęcamy rodziców, aby do
pracy tej zaangażować również
swoje dzieci, dla których będzie to okazja do zapoznania
się z Osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Prace konkursowe
prosimy składać w zakrystii
kościoła w terminie do 30-go
kwietnia b.r. Zamiarem organizatorów jest aby każda osoba biorąca udział w konkursie
otrzymała pamiątkową nagrodę.
Wszystkie nadesłane prace zostaną dołączone do parafialnej księgi pamiątkowej o Janie Pawle II, a jeżeli będzie
zgoda autora to najciekawsze
wspomnienia zostaną opublikowane w Trinitasie.

już w bieżącym roku.
5. Remont nawierzchni i chodników
ulicy Kściuczyka. Z uwagi na to że w
ramach prac modernizacyjnych sieci
kanalizacyjnej na osiedlu Boże Dary,
przewidziana jest również wymiana tej
sieci w ulicy Kściuczyka, remont nawierzchni i chodników będzie uzasadniony po wykonaniu tych prac.
6. Przycięcie drzew rosnących przy
ulicy Kściuczyka. Wykonane przycięcie drzew w miesiącu grudniu nie wypełnia zgłoszonego problemu. Rada
wystąpiła z ponownym pismem w tej
sprawie.
7. Częste wyłącznie prądu na ulicy Stabika. Wydział Budynków i Dróg
Urzędu Miasta Katowice zgłosił problem do firmy Vattenfall, właściciela
sieci elektroenergetycznej. Według
wyjaśnień firmy w celu poprawy w
zakresie dostawy energii elektrycznej
podjęto działania doraźne jak i długofalowe. W ramach działań doraźnych
wykonano między innymi wymianę
przepustów na stacji transformatorowej, wycięto gałęzie drzew wrastające
w przewody sieci, zabudowano osłony
dla ptaków, dokonano rozdziału zasilania sieci z dwóch niezależnych kierunków. W ramach działań długofalowych
planuje się modernizację sieci zasilającej stację transformatorową ,,Stabika".
W chwili obecnej trwają prace projektowe związane z przebudową tej sieci.

Szlaki pielgrzymkowe Ślązaków
Od Góry Św. Anny
po Santiago de Compostela

Jeszcze tylko do 27 lutego 2011 roku
Muzeum Śląskie oferuje nam ciekawą
wystawę zorganizowaną na zakończenie
Jubileuszowego Roku Świętego Jakuba.
Pokazuje ona miejsca święte, do których
pielgrzymowali i nadal pielgrzymują
Ślązacy, z uwzględnieniem zarówno
największych sanktuariów: Jerozolimy,
Rzymu, Santiago de Compostela, Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Góry św. Anny, Piekar Śląskich jak również
miejsc lokalnego kultu. Celem wystawy
jest przedstawienie duchowego, historycznego oraz obyczajowego znaczenia
pielgrzymowania, zarówno w przeszłości, jak i w chwili obecnej. Jednym z
cenniejszych eksponatów prezentowanych na wystawie jest muszla Św. Jakuba, 1982 r., własność Muzeum ArchidieBernard Uszok cezjalne w Katowicach.
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PLEBISCYT NA
GÓRNYM ŚLĄSKU

J

uż 21 marca będziemy obchodzić 90
rocznicę plebiscytu na Górnym
Śląsku, wydarzenia, które w sposób
zasadniczy ukierunkowało losy regionu w
XX wieku.
Postanowienie o przeprowadzeniu plebiscytu było w pierwszej kolejności wynikiem
kompromisu pomiędzy mocarstwami decydującymi o losach powojennej Europy na
konferencji w Wersalu. Francja chciała
Śląska polskiego, Wielka Brytania – niemieckiego. Ostatecznie uznano, że zadecydować powinni sami Ślązacy.

X SESJA
RADY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ NR 21

G

łównym tematem Sesji były kwestie zawarte w piśmie od Sekretarza Rady Miasta Katowice w sprawie postulatów zgłaszanych podczas spotkania Prezydenta Miasta z mieszkaocami,
które odbyło się 5 listopada 2010 roku w
Miejskim Domu Kultury w Kostuchnie.
1. Odbyła się dyskusja Radnych na temat
spraw poruszanych w w/w piśmie.
2. Prezes Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21, Sławomir Jarzyna zreferował sprawę uzupełnienia nazwisk na
pomniku Powstaoców z Kostuchny.
Poinformował Radnych o przesłanym
piśmie do Urzędu Miasta Katowice
informującym o uzupełnieniu listy Powstaoców Śląskich, których nazwiska
powinny znaleźd się na pomniku. Zwrócił uwagę na zbliżającą się 90 rocznicę
wybuchu III Powstania Śląskiego i koniecznośd pozyskania środków na wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych.
3. W wyniku podjętej dyskusję zmierzającą do ustalenia przebiegu uroczystości
obchodów święta 3-go Maja w Kostuchnie. Zostało zaproponowanych
wiele inicjatyw i pomysłów by godnie
uczcid to ważne święto oraz aby oddad
hołd wszystkim poległym za wolnośd w
Powstaniach Śląskich.

Niemcy i Polska rozpoczęły intensywne
starania o poparcie na Górnym Śląsku.
Prześcigały się w zapewnieniach o przyrodzonych prawach do śląskiej ziemi, podnosząc argumenty natury historycznej, etnicznej, kulturowej i wszelkie inne, mogące
przekonać do swych racji. Oba państwa, ale
Polska chyba w szczególności, musiały
sobie jednak zdawać sprawę, że sama propaganda nie jest kluczem do sukcesu w tej
rozgrywce. Górny Śląsk rozwijał się przez
ponad 600 lat poza granicami Polski i stanowił region bardzo różny pod względem
kulturowym, społecznym, językowym, czy
wreszcie gospodarczym. Również wyniki
plebiscytu na Warmii i Mazurach dawały
spory materiał do przemyśleń (97,8% głosów przeciwko Polsce!). Rzeczpospolita
musiała zaproponować coś konkretnego,
nie chcąc powtórzenia tego wyniku na Śląsku. I zaproponowała, uchwalając Statut
Organiczny
Województwa
Śląskiego
(1920). Była to zresztą odpowiedz na wcześniejsze, podobne rozwiązanie zaproponowane przez Niemcy.

Uwzględnienie i uszanowanie silnej, uwarunkowanej historycznie odrębności śląskiego regionu, miało być główną kartą
przetargową w walce o śląskie dusze. I to
właśnie ta obiecana przez państwo Polskie
autonomia stała się ostatecznie argumentem
decydującym. Polska nie wygrała co prawda śląskiego plebiscytu, ale wynik nie rozstrzygał też jednoznacznie w drugą stronę.
Stał się za to pretekstem wystarczającym do
wzniecenia Trzeciego Powstania Śląskiego
i doprowadził ostatecznie do podziału Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy. Region,
stanowiący przez wieki jednolity i spójny
organizm, został rozbity.
Górny Śląsk podzielony między dwa silne,
a wrogie sobie nacjonalizmy, stał się przedmiotem dalszej rozgrywki, której cel był
jeden - śląska tożsamość, miała stać się
odtąd tożsamością odpowiednio polską lub
niemiecką. Na plebiscyt należy spojrzeć w
tej perspektywie jako na jeden z elementów
tragicznej układanki, której bolesne skutki
odczuwamy do dnia dzisiejszego.
Aleksander Uszok

Oto kilka propozycji, które zostały zaaprobowane przez Radnych z Kostuchny:

 Uroczysta Msza św. Za Ojczyznę
 Piknik, festyn na skwerze bł. Stanisława
Kubisty

 Konkurs

wiedzy o Powstaniach Śląskich
dla młodzieży gimnazjalnej południowych
dzielnic Katowic.

 Zorganizowanie

tradycyjnego „Biegu
między pomnikami” dla uczczenia Powstaoców Śląskich oraz Święta 3-go Maja.

 Wystąpienie do Urzędu Miasta Katowice
o oflagowanie głównych arterii komunikacyjnych w dzielnicy flagami paostwowymi.
4. W związku z beatyfikacją Jana Pawła II,
Przewodniczący Rady, Bernard Uszok
wyszedł z propozycją stworzenia Księgi
Wspomnieo o naszym wielkim rodaku,
której formuła miałaby byd oparta o
pisemne przekazy mieszkaoców Kostuchny w formie opowiadao, wspomnieo i refleksji związanych z
„Papieżem Polakiem”.
5. Zespół ds. bezpieczeostwa poinformował o zainstalowaniu poręczy przy
schodach prowadzących od ul. BoyaŻeleoskiego do Miejskiego Domu Kultury. Miejsce to było dotychczas niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza zimą o
czym wielokrotnie informowali mieszkaocy oraz goście Miejskiego Domu
Kultury.
6. Zgłoszono wniosek o usunięcie plakatów wyborczych, które nadal szpecą
naszą dzielnicę.

DYŻURY RADNYCH

Marzec/Kwiecień 2011 r.
Godzina 18:00 — 19:00

DATA

MIEJSCE RADNY

2.03.2011 Biblioteka
16.03.2011

MDK

6.04.2011 Biblioteka
20.04.2011

MDK

Bywalec
Teresa
Olejniczak
Tomasz
Wróbel
Halina
Lach
Andrzej
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URODZILI SIĘ:
18.II.1807 – Józef Szafranek (zm. 7.V.1874) ksiądz
katolicki, działacz społeczny, polityczny i narodowy,
autor i wydawca;
2.II.1825 – Alexis Langer (zm. 21.IX.1904) architekt,
przedstawiciel stylu neogotyckiego. Twórca wielu
śląskich kościołów np. Mariackiego w Katowicach,
Michała w Wrocławiu;
23.II.1823 – Juliusz Ligoń (zm. 17.XI.1889) działacz
społeczny, publicysta i poeta;
20.II.1855 – Adolf Ligoń (zm. 2.IX. 1931) działacz
społeczny, pisarz, wydawca, syn Juliusza;
1.II.1905 – Aleksander Friedrich Wilhelm Georg
Konrad Ernst Maximilian hrabia von Hochberg , baron zu Fürstenstein, V książę von Pless (zm. 22.VII.1984) książę pszczyński;
16.II.1929 – Kazimierz Kutz, reżyser, senator, poseł;
10.II.1964 – Mirosław Breguła (zm. 2.XI.2007) wokalista, kompozytor, gitarzysta, współzałożyciel
„Universe”;
7.II.1980 – Magdalena Schejbal, aktorka;

ZMARLI:
17.II.1647- Johann Heermann "Śląski Hiob", "Piewca
z Chobieni" (ur. 11.X.1585) poeta i pisarz, pastor,
autor licznych hymnów religijnych;
12.II.1880 – Karl von Holtei (ur. 24.I.1798) pisarz,
aktor, wydawca czasopism, w 1830 wydał tomik
wiersz pisany dialektem śląskim;
18.II.1890 – Franciszek Hein (ur. 23.X.1808) prawnik, burmistrz Opawy, poseł, twórca Związku Ślązaków Austriackich;
19.II.1943 – Paweł Musioł (ur. 1905) polityk, publicysta, historyk literatury śląskiej, nauczyciel;
20.II.1972 – Maria Göppert-Mayer (ur. 28.VI.1906)
fizyk, laureatka Nagrody Nobla;
5.II.1994 – Joachim Halupczok (ur. 3.VI.1968) kolarz, olimpijczyk;

ZDARZYŁO SIĘ:
9.II.1339 – Kazimierz III Wielki zrzeka się polskich
praw do Śląska;
27.II.1786 – trzęsienie ziemi z epicentrum w okolicy
Cieszyna;
20.II.1920 – Wojciech Korfanty zostaje kierownikiem
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu;
II.1923 – powstają odziały śląskie Związku Polaków w
Niemczech;
2.II.1945 – w Katowicach ukazuje się pierwszy numer
„Trybuny Śląskiej”;
28.II.1945 – dekretem Rządu Tymczasowego zostaje
przywrócone obywatelstwo polskie osobą z III i IV
grupą DVL pod warunkiem, że zostali wciągnięci na
listę „wbrew swej woli lub pod przymusem, a swoim
zachowaniem wykazali polską odrębnośd narodową”;

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Dla naszej placówki jest to niecodzienna możliwość pozyskania funduszy na wzbogacenie naszej oferty edukacyjnej i zapewnienie dzieciom ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

Finansowe wsparcie akcji przez
rodziców i sympatyków szkoły to
możliwość rozwoju zainteresowań
dzieci i zdobycia szerokiej wiedzy.
Partnerami akcji są między innymi
Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Cała procedura jest niezwykle prosta i ogranicza się do wpisania właściwego Partnera akcji w swoim
zeznaniu podatkowym za 2010 rok.
Można też zajrzeć na stronę:
http://www.ps.org.pl/ i pobrać
darmowy program PITY 2010.

Najistotniejsze jest to aby w polu 126 (PIT-37, pozycje tego pola w innych PIT-ach
mogą się różnić), należy wpisać Nazwę naszej szkoły oraz (tak jak na rysunku) jej
12- cyfrowy Numer Identyfikacyjny Partnera.
W poz. 125 ma się znaleźć 1% Twojego podatku, podana kwota (xx, xx) na rysunku jest przykładowa!

PROPOZYCJE

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Przez cały marzec będzie można również oglądać pokonkursową wystawę
„Katowice w obiektywie”, na której
prezentowane są najlepsze prace nadesłane na konkurs o tym samym tytule.
Organizatorem wystawy jest Związek
Polskich Artystów Fotografików (o.
Katowice), Urząd Miasta Katowice
oraz MDK „Południe”.
- od 1 marca zapraszamy do oglądania
wystawy „Fotografia przyrody”.
Zaprezentowane prace to wynik konkursu fotograficznego zorganizowanego przez p. Gabrielę Przyłucką z
Gimnazjum nr 18 w Kostuchnie.
- 28 marca w godzinach rannych odbędą się przesłuchania do kolejnej edycji
„Kameralnego Festiwalu Piosenki”
Festiwal skierowany jest do młodzieży
gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej.
Celem przeglądu jest popularyzacja
kultury muzycznej wśród uczniów,
tworzenie możliwości publicznych

prezentacji, inspirowanie do działań
artystycznych, a przede wszystkim
promocja młodych talentów. Organizatorem i koordynatorem festiwalu jest
Sław omir Jarzyna ( M DK
„Południe”)

Podlesie
- 27 marca o godz.17.00 odbędzie się
spotkanie z Peterem Karlem Szczepankiem, pasjonatą śląskiej kultury i
historii. Tym razem w swojej prelekcji
podejmie temat wielkiego, choć na
Śląsku odrobinę zapomnianego rzeźbiarza z Paprocan – Augusta Kissa.
Będzie również okazja do pośredniego
spotkania z rzeźbami Kissa – w malarskiej interpretacji Ireneusza Botora,
który zaprezentuje swoje akwarele.
- już 2 marca (16.00-19.00) zachęcamy wszystkie Panie, aby rozpoczęły
obchody Święta Kobiet – zapraszamy
na… „Marcowe przyjemności”. Za
tym tajemniczym tytułem kryje się
szereg atrakcji dla Pań: spotkanie z
kosmetyczką, dietetykiem oraz warsztaty filcowania.

Zapraszamy!
MDK „Południe” zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
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