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SENIORZY MK GÓRNIK
WRACAJĄ NA BOISKA
Piłkarze MK Górnik
powrócą do sportowej
rywalizacji. Drużyna
seniorów, która w
połowie sezonu 200/2010 została wycofana z rozgrywek zostaje
reaktywowana. Jedenastka z Kostuchny rozpocznie rozgrywki od najniższego szczebla czyli rozgrywek Klasy "B"
Podokręgu Katowice.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

BĄDŹMY
SAMORZĄDNI

Miejska Biblioteka Publiczna w
Katowicach, jako jedyna instytucja
w mieście przystąpiła do tegorocznej edycji „Masz głos, masz wybór” - akcji zwiększającej udział
obywateli w życiu publicznym organizowanej przez Fundację im.
Stefana Batorego i Stowarzyszenie
Szkoła Liderów.
MBP wzięła udział w konkursie
„Super Samorząd 2011” i będzie
walczyła o ten zaszczytny tytuł
rywalizując z 152 instytucjami i
organizacjami pozarządowymi z
całego kraju. Przez pierwsze dwa
miesiące konkursowych zmagań
udało się przeprowadzić szereg
działań,
które
zaktywizowały
mieszkańców miasta i poszerzyły
ich świadomość społeczną.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

WYDANIE
BEZPŁATNE

UCIĄŻLIWA PRZEBUDOWA KANALIZACJI
W REJONIE OSIEDLA „BOŻE DARY”

P

onieważ sprawa przebiegu modernizacji sieci kanalizacyjnej na osiedlu
Boże Dary wzbudza wielkie zainteresowanie mieszkańców dlatego w uzupełnieniu artykułu z poprzedniego numery ,,Biuletynu Samorządowego” przekazujemy informację, co do harmonogramu

realizacji zadań inwestycyjnych jakie w tej
chwili realizowane są w tym rejonie.
Nie trzeba nikogo przekonywać o konieczności wykonania tych prac, które w konsekwencji mają poprawić jakość życia mieszkańców.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

otworzył Przewodniczący Rady Bernard
Uszok, witając jednocześnie panią Dyrektor Gimnazjum Nr 18
w Katowicach, Barbarę
Chudy, która została zaproszona na posiedzenie Rady

XII SESJA RADY
JEDNOSTKI Nr 21

K

olejną, XII Sesję
Rady Jednostki Nr
21 w Kostuchnie

celem przedstawienia zarzutów do artykułu „Dzieci
biorą na Kostuchnie”, Marcina Pietraszewskiego jaki
ukazał się na łamach katowickiego wydania Gazety
Wyborczej.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

ZAGŁOSUJ NA
NIKISZOWIEC
Katowicki Informacyjny
Serwis SMS-owy

J

eśli interesują Cię ciekawe wydarzenia w mieście, bierzesz czynny udział w życiu społecznym
lub czekasz na odbiór dowodu osobistego lub zakupiłeś samochód – pomyśl o usłudze KISS.
KISS, czyli Katowicki Informacyjny
Serwis SMS-owy przekaże Ci specjalne informacje z każdej dziedziny.
Musisz jedynie wypełnić formularz,
który dostępny jest w Biuro Obsługi
Mieszkańców przy ul. Młyńskiej 4 lub
zarejestruj się on-line na stronie Internetowej:

www.katowice.eu/pl/kiss.htm
(Ciąg dalszy na stronie 2)

W

iększośd z nas słyszała o tej
wyjątkowej dzielnicy Katowic,
o niezwykłej architekturze i
niespotykanym gdzie indziej klimacie robotniczego osiedla z początku XX wieku
związanego z kopalnią „Giesche”. Wrzawa
wokół Nikiszowca nie cichnie od wielu już
lat. O ożywieniu tej części Katowic rozmawiają władze miasta i regionu, dyskutują
dziennikarze i środowiska artystyczne. A w
Centrum Informacji Turystycznej turyści
pytają, jak tam dotrzed.
Nie bezpodstawnie przez wielu Nikiszowiec
nazywany jest cudem architektury. Fakt
ten docenił także Prezydent RP, wpisując w
styczniu bieżącego roku dzielnicę na listę
pomników historii!
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Katowicki Informacyjny XII SESJA RADY
Serwis
JEDNOSTKI Nr 21
SMS-owy
(Ciąg dalszy ze strony 1)
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Po rejestracji oraz wybraniu właściwej opcji sms
-y będziesz otrzymywał na Twoją komórkę.
Odbiorcą usług Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która poda numer PESEL
oraz numer telefonu komórkowego w dowolnej
krajowej sieci. Warto również wspomnieć, że
serwis jest całkowicie bezpłatny.
Podczas rejestracji należy zaznaczyć interesujące
Cię kategorie wysyłanych przez system informacji:
URZĄD
Zaznaczając tę zakładkę otrzymasz informacje i
komunikaty z zakresu funkcjonowania urzędu
miasta oraz załatwianym w nim spraw.
W przyszłości także otrzymamy informację o
możliwości odbioru dokumentów itp.
SPOŁECZEŃSTWO
Zaznaczając tę zakładkę otrzymasz informacje z
zakresu komunikacji, zdrowia np. o konsultacjach społecznych, bezpłatnych badaniach profilaktycznych oraz edukacji.
WYDARZENIA
Zaznaczając tę zakładkę otrzymasz informacje o
wydarzeniach kulturalnych, sportowych, a także
o odbywających się w mieście konferencjach czy
kongresach.

ZAGŁOSUJ NA
NIKISZOWIEC

(Ciąg dalszy ze strony 1)

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor
zwróciła uwagę na nierzetelność informacji zawartych w wyżej wymienionym tekście, który dyskryminuje naszą dzielnicę oraz funkcjonujące na jej
terenie jednostki oświatowe. Jednocześnie zaproponowała wysłanie pisma do redakcji Gazety Wyborczej,
potępiającego publikowanie niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji.
Po wysłuchaniu zaproszonego gościa,
Radni przedstawili swój pogląd w tej
sprawie. Konkluzją dyskusji jest wniosek do Policji o wyjaśnienie informacji zawartych w artykule, oraz wysłanie pism do właściciela dworca kolejowego w Kostuchnie (PKP) o zabezpieczenie mienia przed wandalami i
osobami postronnymi oraz do Redakcji Gazety Wyborczej o przedstawienie materiałów na których opierał się
autor spornego artykułu.
Radny Stanisław Beczała zaproponował zorganizowanie we wrześniu 2011
r. zebrania otwartego dla mieszkańców Kostuchny w sprawie potencjalnego zagrożenia narkomanią z udziałem przedstawicieli Policji, Straży
Miejskiej oraz przedstawicieli władz
samorządowych.

Dziś każdy z miłośników Nikisza ma okazję
przyczynid się do tego, by o katowickiej
perle dowiedział się cały kraj. Podczas wakacji na łamach miesięcznika „National
Geographic Traveler” będzie trwał plebiscyt „7 nowych cudów Polski”. Redakcja
wybrała 35 najciekawszych miejsc, na które
można głosowad do 15 września br. Oddad
głos można za pośrednictwem sms-a

Następnie Przewodniczący Rady podsumował uroczystości oraz imprezy
towarzyszące tegorocznym obchodom
święta 3 Maja w Kostuchnie. Następnie podziękował wszystkim zaangażowanym w ich organizację.
Przyjęto datę organizacji cyklicznego
festynu rodzinnego „Dni Kostuchny”,
który odbędzie się w tym roku 4 września. Ustalono, że wzorem lat ubiegłych część artystyczna odbędzie się
na Skwerze bł. Stanisława Kubisty a
imprezy sportowe zorganizowane
zostaną na obiektach sportowych na
terenie dzielnicy.
Przedstawiono stan zaawansowania
prac związanych z tworzeniem placu
zabaw dla dzieci przy ulicy Jana Wantuły. Z informacji przekazanych przez
Zakład Zieleni Miejskiej wynika, że
projekt wspomnianego placu ma być
gotowy do końca czerwca, natomiast
prace wykonawcze zostaną zakończone w sierpniu 2011 roku.
Radni zgłaszają potrzebę zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szarych Szeregów i BoyaŻeleńskiego oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Szarych Szeregów i Armii
Krajowej.
Radni wnioskują o uhonorowanie
niedawno zmarłego, światowej sławy
pianisty, mieszkańca Kostuchny, Pana
Michała Banasika poprzez nadanie
Jego imienia jednemu z planowanych
nowych rond w Kostuchnie (…)

(każdy może głosowad wielokrotnie).
O szczegółach można przeczytad na stronie: www.national-geographic.pl/artykuly/
galeria/plebiscyt-polska-jest-najfajniejsza/
Wszyscy, którzy wezmą udział w głosowaniu, mają szansę wygrad wiele atrakcyjnych
nagród a wyniki poznamy w październiku.
Krzysztof Kuklioski

Dzisiaj Nikiszowiec coraz mniej ma wspólnego z kopalniami i węglem a mimo to jego
magia zrewitalizowanego osiedla szczególnie oddziałuje na malarzy, poetów, pisarzy i
filmowców - tu kręcił swoje dzieła o Śląsku
m.in. Kazimierz Kutz oraz powstał niezwykły film Lecha Majewskiego – „Angelus”.
W październiku 2001 roku odbyła się premiera Angelusa, dedykowanego Ireneuszowi Siwioskiemu, tragicznie zmarłemu filmoznawcowi, który był pomysłodawcą filmu i
współtwórcą scenariusza. Kanwą filmu była
historia okultystycznej gminy działającej w
latach międzywojennych w katowickim
Janowie. Darryl Macdonald z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Seattle
określił „Angelusa”, jako „film niezwykłego
piękna”. Spośród licznych nagród dla tego
filmu, wspomnied należy Grand Prix Camerimage oraz nagrodę im. Felliniego.
BIULETYN SAMORZĄDOWY— Nr 7/2011 — 17 Lipiec 2011

Strona 3

UCIĄŻLIWA PRZEBUDOWA KANALIZACJI
W REJONIE OSIEDLA „BOŻE DARY”
(Ciąg dalszy ze strony 1)
1. ULICA LEPSZEGO I

2. W ULICY FILAKA.
KŚCIUCZYKA.

Przewidywane zakończenie robót odtworzeniowych / co najmniej ułożenie warstwy
wiążącej z asfaltobetonu / po robotach kanalizacyjnych do końca miesiąca lipca br.
Uwaga:
1.Włączenie kanalizacji do ulicy Boya Żeleńskiego i zakończenie robót drogowych
nastąpi po wykonaniu ciągu głównego w
ulicy Boya Żeleńskiego.
2. Zakończenie kanalizacji w terenach zielonych na wysokości budynku nr 10 przy
ulicy Kściuczyka nastąpi po uzyskaniu
zgody na wycinkę drzew.

Przewidywane zakończenie robót odtworzeniowych / co najmniej ułożenie warstwy
wiążącej z asfaltobetonu / po robotach kanalizacyjnych do końca miesiąca lipca.
3. W ULICY BOYA ŻELEŃSKIEGO, na
odcinku od granic miasta do REMAGU.
Przewidywane zakończenie robót kanalizacyjnych do 12 sierpnia br.
4. W ULICY BOYA ŻELEŃSKIEGO, na
odcinku od REMAGU w stronę kopalni.
Przewidywane rozpoczęcie robót na dwóch
kolektorach i kanalizacji sanitarnej od 16
sierpnia br.

5. W ULICY BOYA ŻELEŃSKIEGO, od
przejazdu kolejowego w kierunku ulicy
Kściuczyka.
Roboty trwają, przewidywane zakończenie
do 31. grudnia br.

Uwaga:
Roboty odtworzeniowe podbudowy z tłucznia w ulicy Boya Żeleńskiego są wykonywane na bieżąco.
Dla przypomnienia podajemy, że inwestorem zadania jest Katowicka Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o.,
a wykonawcą PBI ,,Telbud” Spółka z o.o.
oraz ZPU ,,Telgaz” Spółka z o.o.
Powyższe informacje przekazał inwestor,
telefon kontaktowy: 32 3500076.

1 — roboty kan. zakończone, droga do 30.07.2011
2 — roboty wykonywane sukcesywnie z

zachowaniem przejezdności do 31.12

3 — roboty kan. zakończone, droga do 30.07.2011
4 — rozpoczęcie robót 16.08.2011 do 19.10.2012
z zachowaniem przejezdności

5 — roboty kan. zakończone, droga do 30.07.2011

40-322 Katowice, ul. Wandy 6
Zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w mieście Katowice – Etap II”










budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych
przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej
modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki
[przepustowość Q=18.000 m3/d]
modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie
[przepustowośćQ=14.000 m3/d]
W ramach projektu zostanie wykonanych:
161 km kanalizacji sanitarnej
20 km kanalizacji ogólnospławnej
49 km kanalizacji deszczowej













0,7 km wodociągów
5 przelewów burzowych
23 przepompownie
2 oczyszczalnie ścieków
w tym w zakresie objętym dofinansowaniem z Funduszu
Spójności:
Kanalizacja sanitarna - 64 km
Kanalizacja ogólnospławna - 17 km
Kanalizacja deszczowa - 19 km
Przelewy burzowe - 5 szt.
Przepompownie - 13 szt.
Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty
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SENIORZY MK GÓRNIK
WRACAJĄ NA BOISKA
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Drużynę poprowadzi były
wieloletni zawodnik MK
— Maciej Nowak. Spotkanie organizacyjne połączone z pierwszym treningiem odbędzie się 22
lipca o godz. 16:00. Kadra zespołu nie została
jeszcze domknięta, dlatego też chętnych do reprezentowania barw MK Górnik Katowice zapraszamy
w w/w terminie. Wszelkie informacje dotyczące reaktywacji drużyny seniorów można uzyskać u kierownika drużyny MK Marka Barona
drogą mailową: marek_baron@o2.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 502 078 482 lub
na stronie internetowej klubu dostępnej pod
adresem: www.mkgornik.sm.pl
Marek Baron

Marta Fox
W naszej Bibliotece

W

ramach
X Tygodnia
Głośnego Czytania dnia
1 czerwca 2011 roku w Miejskiej
Bibliotece Publicznej Filii nr 27
w Kostuchnie odbyło się spotkanie pani Marty Fox z młodzieżą
gimnazjalną. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała fragmentów powieści przygotowanych przez pisarkę, a były to m.in..: „Karolina XXL”,
„Paulina doc.”, „Iza Anoreczka”. W trakcie prelekcji
uczestnicy mogli dowiedzieć się jak powstają jej
książki i jak przebiega kariera pisarska. Marta Fox
jest autorką przeszło dwudziestu książek - mistrzyni
literatury młodzieżowej i miłosnej.
Najnowsza książka autorki stała się nagrodą dla osoby, która jako pierwsza zadała pytanie pisarce.
„Zuzanna nie istnieje” jest opowieścią o dawaniu i
czerpaniu, cierpieniu i niesłychanym szczęściu, dominującej samotności i wielkiej miłości, która zdarza się
co najmniej dwa razy w życiu. Na koniec spotkania
młodzież mogła uzyskać autograf pisarki oraz nabyć
w promocyjnej cenie najnowsze wydanie książki pt.
„Iza buntowniczka”. W ramach podziękowania za
wspaniałą prelekcję zgromadzeni uczniowie wręczyli
autorce bukiet kwiatów.
Dorota Gapys
Pragniemy przypomnieć, że w okresie wakacyjnym biblioteka zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 – 18.00

BĄDŹMY
SAMORZĄDNI
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła udział w konkursie od akcji
promocyjnej - informacja o konkursie została umieszczona na stronie
internetowej instytucji oraz na blogach jej filii. Zamówione zostały
także
materiały
promocyjne
(długopisy, plakaty, naklejki), które
będą pomocne przy propagowaniu
akcji. Konkurs ułatwi mieszkańcom
Katowic poruszanie się w przestrzeni publicznej - to obywatele lokalnej społeczności zdecydują, jaki
kształt przyjmą spotkania z radnymi oraz jakie zadania będą realizowane w ramach konkursu. Ich aktywność jest kluczowym elementem skutecznej realizacji celów
akcji.
Ideą konkursu jest budowanie dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym
oraz integracja lokalnych wspólnot
wokół rozwiązywania problemów
gminy poprzez skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym. Dlatego też MBP zorganizowała w katowickich szkołach
warsztaty samorządowe dla dzieci i
młodzieży. Lekcje dotyczyły wspólnoty samorządowej i zasad komunikacji w gminie. Zostały także
przeprowadzone symulacje konsultacji społecznych, które miały
uświadomić młodzieży, w jaki sposób może podjąć dialog z władzą i
realizować swoje postulaty. Dotychczas zajęcia przeprowadzono w
Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach oraz w
Gimnazjum nr 14, poza tym Biblioteka uzyskała zgodę na organizację
warsztatów w czterech kolejnych
katowickich szkołach.

Okazało się, że nie tylko młodzież
potrzebuje wskazówek dotyczących
poruszania się w przestrzeni publicznej. W maju br. Filia nr 7 MBP
zorganizowała spotkanie z seniorami dotyczące kanałów przepływu
informacji w gminie. Wyboru tej
grupy dokonano ze względu na
fakt, iż jest to część społeczeństwa
zagrożona wykluczeniem cyfrowym. Osoby starsze, niekorzystające z Internetu, odczuwają brak
informacji w sprawach ważnych dla
miasta i jego mieszkańców. Postulują, więc by powstało więcej tablic
ogłoszeniowych
zawierających,
m.in. aktualności miejskie, ogłoszenia, komunikaty, informacje o działaniach podejmowanych przez radnych, terminach ich dyżurów. Zebrane informacje przedstawione
zostały radnej Stanisławie Wermińskiej w czasie spotkania z mieszkańcami oraz członkami Rady Jednostki Pomocniczej nr 6, które odbyło się w połowie czerwca.
Dzięki udziałowi w konkursie
„Super Samorząd 2011” pracownik
MBP w dniach 17-18 czerwca 2011
r. wziął udział w warsztatach
„Promocja i zaangażowanie” odbywających się w Ośrodku w Jachrance pod Warszawą. Warsztaty dotyczyły prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, profesjonalnie i z uwzględnieniem warunków lokalnych. Program obejmował m.in. zagadnienia zasad
budowania przekazów promocyjnych, współpracy z dziennikarzami
i lokalnymi liderami wpływu, prowadzenia kampanii „od drzwi do
drzwi” oraz skutecznej promocji w
Internecie.
Miejskiej
Bibliotece
Publicznej
wsparcia w zmaganiach o tytuł
Super Samorząd 2011 udzielili:
Prezydent Miasta Katowice Piotr
Uszok, Pierwsza Wiceprezydent
Miasta Katowice Krystyna Siejna
oraz Przewodniczący Rady Miasta
Katowice Arkadiusz Godlewski.
Honorowy patronat nad nagrodą w
konkursie sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski.
Olga Ptak
Dział Metodyki, Analiz i Promocji
Miejska Biblioteka Publiczna
w Katowicach
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