Nr 8/2011
21 Sierpień 2011

Sportowe
wakacje
w Kostuchnie
O wakacjach na sportowo czytaj na str. 4

WYDANIE
BEZPŁATNE

Już za dwa tygodnie spotykamy się
na Skwerze Bł. Stanisława Kubisty
podczas naszego, dzielnicowego
święta.
Podobnie jak w minionych latach i
tym razem atrakcji powinno nie
zabraknąd ( szczegóły na str. 3).

4 września 2011

WSIĄŚĆ DO POCIĄGU
NIE BYLEJAKIEGO…

PAROWOZJADA 2011

XIII SESJA
RADY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ
W KOSTUCHNIE

Kolejna, XIII Sesja Rady
Jednostki Pomocniczej
odbyła się w dniu 9 sierpnia 2011 roku. Głównymi
tematami tego posiedzenia było wypracowanie
propozycji zadań inwesty-

cyjno-remontowych do
budżetu miasta Katowice
na 2012 rok oraz przygotowanie dzielnicowego
święta „Dni Kostuchny”.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

T

ak często jeździmy do Zakopanego,
w Tatry czy w Pieniny, a tylko
niektórzy z nas przejeżdżając przez
Chabówkę zauważają w dole, poniżej wiaduktu osobliwości kultury technicznej przełomu XIX i XX wieku w postaci przepięknych parowozów. Tak, myślę o Skansenie
Taboru Kolejowego w Chabówce. To tu
możemy zobaczyć zabytkowe i unikatowe
parowozy oraz wagony z początków ubiegłego wieku. O dziwo, część z tych zabytkowych maszyn jest po dziś dzień nadal
sprawna i można je wynająć na różnego
rodzaju imprezy okolicznościowe. Chętnie
z zasobów skansenu korzystają również
filmowcy, a takie filmy jak: Summer Love,
Szatan z siódmej klasy, Przedwiośnie, Lista
Schindlera, Sława i Chwała, Przygody
dzielnego wojaka Szwejka czy Złoto dezerterów trudno sobie wyobrazić bez udziału
zabytkowych pociągów, właśnie z Chabówki.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

PAMIĘCI MICHAŁA BANASIKA

S

tarsze pokolenie doskonale pamięta
znakomite występy duetu BanasikZubek. Pamiętamy ich z występów telewizyjnych, audycji radiowych oraz z płyt –
wtedy jeszcze winylowych.
Później coraz rzadziej słyszeliśmy o Michale
Banasiku oraz o Andrzeju Zubku. Jedynie
osoby bliżej związane z muzyką jazzową
oraz poważną mogły częściej spotkad się z
nazwiskami tych wybitnych artystów, którzy realizowali się na różnych płaszczyznach muzycznych.

P

rojekt TAKK! Tymczasowa Akcja
Kulturalna Katowice jest częścią Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011, organizowanym przez Rondo Sztuki, współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto Katowice i
Akademię Sztuk Pięknych. Partnerem Projektu jest Instytucja Kultury Katowice 2016
Biuro Europejskiej Stolicy Kultury. Warto
zapoznać się z tą ciekawą ofertą.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Wybudowanie drogi łączącej ul.
Wieżową z osiedlem Odrodzenia
(fragment do Archiwum Śląskiego).



Wybudować drogę – ul. Bażantów
dalsza część w str. osiedla Odrodzenia.



Utwardzenie dróg : Zawilców, Rozmarynu, Truskawkowa, Boznańskiej, Tymiankowa, Szałwiowa.

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Na początku Przewodniczący Zarządu
Rady przywitał
pana Andrzeja
Kściuczyka, który przybył na posiedzenie Rady Jednostki aby przedstawić
problem Braku drogi dojazdowej do
części posesji przy ul. Urbana.

 W swoim wystąpieniu Pan

Kściuczyk zwróciła uwagę na ciągnący się od wielu lat problem
ulicy Urbana na odcinku tzw. łącznika z ulicą Wieżową. Wspomniany odcinek jest nieutwardzony, co
skutkuje tym, że podczas ulew i
roztopów cały ten teren zamienia
się w grzęzawisko uniemożliwiające swobodny dojazd a nawet dojście do posesji.

 Radni

przegłosowali wniosek o
umieszczenie w projekcie zadań
inwestycyjno-remontowych do
budżetu miasta Katowice na 2012
rok, wykup terenu pod budowę a
następnie doraźne utwardzenie
drogi.

Rada podjęła Uchwałę w sprawie zadań remontowych oraz inwestycyjnych
w dzielnicy Kostuchna jako propozycję
do projektu budżetu miasta Katowice
na rok 2012. Z ważniejszych zadań
inwestycyjnych i remontowych należy
wymienić:



Wykup terenu i wybudowanie drogi
stanowiącej drugi łącznik ulic Wieżowej i Urbana.



Budowa dodatkowego parkingu
przy budynkach Armii Krajowej 300.



Budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu Szarych Szeregów i
Boya-Żeleńskiego.



Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic
Armii Krajowej, Szarych Szeregów,
Stabika.



Budowa drogi pożarowej na Placu
Filaka (za budynkiem poczty).





Utworzenie parku dzielnicowego w
rejonie ul. Wantuły ( teren dawnego
źródełka).
Doświetlenie i zagospodarowanie
skweru w rejonie ulic Sołtysia, Boya
-Żeleńskiego.
Budowa boiska sportowego na Placu Filaka od strony torowiska



Remont nawierzchni ulic Wieżowa,
Zabłockiego.



Renowacja istniejącej ścieżki rowerowej w Kostuchnie.
Przegląd i remont hydrantów pożarowych w Kostuchnie.



Przyjęto program ramowych obchodów
Dni Kostuchny 2011:
W dniu 4 września 2011 roku odbędzie
się festyn rodzinny na skwerze Bł. Stanisława Kubisty w Kostuchnie. W ramach festynu wystąpią między innymi:
Orkiestra dęta KWK Staszic – Murcki
—Boże Dary, Chór „Słowiczek”, Chór
„Harmonia”, Zespół taneczny MDK
„Południe”, Zespół folklorystyczny
„Watra” oraz Kabaret EWG.
Kolejnym punktem obrad było odczytanie pisma Zakładu Zieleni Miejskiej w
sprawie zainstalowania nowych ławek
przy skwerze Błogosławionego Stanisława Kubisty. Wniosek o ustawienie w
tym miejscu ławek został skierowany
do Zakładu Zieleni Miejskiej przez Radną Miasta Katowice panią Ewę Kołodziej na wniosek mieszkańców dzielnicy.
Radny Eugeniusz Kudala przedstawił
pismo Księdza Proboszcza tutejszej
parafii do Zakładu Zieleni Miejskiej, w
którym Ksiądz Proboszcz stanowczo
sprzeciwia się ustawienia ławek na
wspomnianym skwerze w obawie przed
chuligaństwem i wandalizmem. Pismo
poparte było podpisami kilkudziesięciu
parafian. Postanowiono przegłosować
wniosek w tej sprawie. Za ustawieniem
ławek przy skwerze bł. Stanisława Kubisty, wzdłuż ulicy Szramka opowiedziało się 6 radnych, przeciwko był 1
radny a dwóch radnych wstrzymało się
od głosu. Wobec powyższego wniosek
został przyjęty.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w
sprawie nadania imienia Michała Banasika, (światowej sławy pianisty, kompozytora, mieszkańca Kostuchny) skwerowi przy zbiegu ulic: Szarych Szeregów, Armii Krajowej i Hierowskiego.
turniejów siatkarskich i zawodów lekkoatletycznych jest UKS ŹRÓDEŁKO.

PŁYWANIE

W

ramach Dni Kostuchny 2011
zostanie zorganizowanych szereg imprez sportowych, adresowanych do dzieci i młodzieży zarówno z
naszej jak i sąsiednich dzielnic. Będą się
one odbywad na obiektach sportowych w
Kostuchnie w okresie od 15 do 25 września
2011 roku. Koordynatorem tegorocznych
zawodów sportowych będzie Uczniowski
Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE.
Trofea sportowe dla najlepszych drużyn i
zawodników ufunduje Wydział Sportu i
Turystyki Urzędu Miasta Katowice.
Ponadto firma LIDL oraz supermarket
„Piotr i Paweł” przygotowały słodkie niespodzianki dla uczestników gier i zabaw.
W sali gimnastycznej naszego Gimnazjum
nr 18 im. Józefa Nowary przeprowadzone

zostaną turnieje piłki siatkowej dziewcząt i
chłopców dla szkół gimnazjalnych oraz
turnieje mini siatkówki dziewcząt i chłopców dla szkół podstawowych.

LEKKOATLETYKA
Zawody lekkoatletyczne przeprowadzone
zostaną na boisku gimnazjum nr 18 oraz na
terenach przy ulicy Migdałowców w następujących konkurencjach: Szkoły podstawowe dziewczęta-biegi 60m i 300m. skok w
dal i rzut piłeczką palantową; chłopcy-biegi
60m i 500m, skok w dal i rzut piłeczką palantową. Szkoły gimnazjalne dziewczętabiegi 60m, 300m,600m, skok w dal, pchnięcie kulą i rzut oszczepem; chłopcy-biegi
60m, 300m, 1000m, skok w dal, pchnięcie
kulą i rzut oszczepem. Organizatorem

Na basenie P.U.H. „DERRATA” przy ul. Boya
Żeleoskiego przeprowadzone zostaną zawody pływackie dla dzieci i młodzieży w
trzech kategoriach wiekowych, we wszystkich stylach. Bezpośrednim organizatorem
tych zawodów jest UKS WODNIK.

KOSTA CUP 2011
Boisko piłkarskie MOSiR przy ul. B. Żeleoskiego będzie miejscem turnieju piłki nożnej KOSTA CUP 2011 o puchar Rady Jednostki Samorządowej nr 21. Za organizację
turnieju odpowiada pan Andrzej Jurasz.
Podczas ubiegłorocznych Dni Kostuchny w
imprezach sportowych odnotowaliśmy
ponad 600 startów. Liczymy, że rok bieżący
nie będzie pod tym względem gorszy.
Jan Chudy
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Szczegóły dotyczące rekrutacji na
wszystkie warsztaty w ramach TAKK! są
dostępne na stronie Ronda Sztuki
www.rondosztuki.pl

23-27 sierpnia
Komiks: warsztaty komiksowe Michała
Śledzia Śledzińskiego i Jacka Frąsia
23 sierpnia, 1 września godz. 18.00 –
Spotkanie-niespodzianka z cyklu „Kto zabił
polski komiks”
27 sierpnia
finał war sztató w ko mi ksowych
Warsztaty komiksowe mają na celu pokazanie różnice w postrzeganiu Katowic i Śląska przez ludzi z zewnątrz i mieszkańców. Jeśli masz wolny czas w dniach 2227 sierpnia, skończone 16 lat, parasz się
komiksem lub grafiką, wystawiasz się w
internetowych galeriach, prowadzisz webkomiks, czy masz za sobą przygodę z papierowym wydawnictwem, słowem: posiadasz już pewne doświadczenie oraz przeświadczenie, że możesz zjeść cały świat –
czuj się zaproszona, zaproszony.

Michał Śledź Śledziński to niewątpliwie
jedna z największych legend polskiego
komiksu. Twórca i redaktor naczelny kultowego magazynu „Produkt”, autor cieszących się olbrzymim uznaniem serii
„Osiedle Swoboda”, „Na szybko spisane” i
„Wartości rodzinne”. W swojej twórczości
bardzo często sięga do doświadczeń autobiograficznych, a wyrazista kreska, doskonały zmysł obserwacyjny i satyryczne zacięcie zapewniły mu sławę wśród odbiorców, którzy z łatwością odnajdują w jego
komiksach wspólnotę pokoleniowych doświadczeń.
Jacek Frąś – rocznik 1977. Rysownik
komiksów, malarz, plakacista, ilustrator,
perkusista w Dick4Dick, a w przeszłości w
Cool Kids of Death. Absolwent Wydziału
Grafiki i Malarstwa w ASP w Łodzi
(dyplom u prof. Mariana Kępińskiego).
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N
PAMIĘCI MICHAŁA BANASIKA
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Ponownie nazwisko Banasik pojawiło się, i to tak
blisko nas, wiosną 2009 roku z okazji obchodów trzeciomajowych. Wtedy w Miejskim Domu Kultury
„Południe” mogliśmy wysłuchad pięknego koncertu
fortepianowego w wykonaniu Piotra Banasika, syna
wspomnianego na wstępie muzyka.
Niestety pod koniec ubiegłego roku dotarła do nas ta
smutna wiadomośd, Michał Banasik, wielki pianista,
organista katedry katowickiej – nie żyje.
Michał Banasik urodził się w 1941 roku w Katowicach. Uczęszczał do Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach. W latach 1974–1984
występował w znanym również w Niemczech duecie
jazzowym Banasik-Zubek, którego płytę wydał Tonpress. Znalazły się na niej takie utwory jak:
"Posłaniec", "Champagne rag", "Panienki z Rochefort" i "Dobranocka". Koncertował też na organach w
katowickiej katedrze z Józefem Skrzekiem i Julianem
Gembalskim. W 1998 artysta wydał wraz z Józefem
Skrzekiem album „Czas”.
Współpracował m.in. z ośrodkiem regionalnym TVP
w Katowicach oraz Śląskim Teatrem Lalki i Aktora
"Ateneum". Komponował muzykę filmową, m.in. do
filmów Janusza Kidawy i Wojciecha Sarnowicza. W
świecie rockowym znany był z improwizowanych płyt
na organy i syntezator Mooga nagranych w duecie z
Józefem Skrzekiem.
W ostatnim okresie życia pracował jako muzyk na
statkach, m.in. MS Hanseatic opływającego w rejsach
turystycznych okolice Bieguna Północnego. Zmarł 19
października 2010 roku, po wstaniu od instrumentu
na statku u wybrzeży Bali. Mieszkał w naszej dzielnicy. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.
Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 na posiedzeniu w
dniu 9 sierpnia 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie
wystąpienia do Urzędu Miasta Katowice o nadanie
imienia Michała Banasika dla skweru u zbiegu ulic:
Armii Krajowej, Szarych Szeregów i Hierowskiego w
Katowicach Kostuchnie.
Krzysztof Kuklioski

ie musiały się nudzid dzieci, które spędzały wakacje w domu. Na obiektach sportowych Gimnazjum nr 18 w Kostuchnie od początku lipca do
10 sierpnia organizowane były dla nich atrakcyjne zajęcia sportowe,
prowadzone przez trenerów UKS ŹRÓDEŁKO KATOWICE Ewę Ciesielską i Jana
Chudego. Cieszyły się one bardzo dużym powodzeniem; niejednokrotnie uczestniczyło w nich ponad trzydzieścioro osób. Stanowiły alternatywę dla spędzania
czasu wolnego wyłącznie przed komputerem i dawały możliwośd poprawienia
zarówno sprawności fizycznej jak i umiejętności sportowych.
Od 13 do 26 sierpnia ponad 50 osób, trenujących siatkówkę i lekką atletykę w
UKS ŹRÓDEŁKO będzie doskonalid swoje umiejętności na obozie sportowym w
Więcborku na Pojezierzu Krajeoskim. Po tak aktywnie spędzonych wakacjach
również wiedza powinna lepiej wchodzid do głowy, bo przecież w zdrowym ciele
zdrowy duch.
Barbara Chudy

WSIĄŚĆ DO POCIĄGU
NIE BYLEJAKIEGO…

PAROWOZJADA 2011
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Wakacje letnie dobiegają końca i może
warto w ostatni weekend sierpnia wybrać się na zwiedzanie skansenu, a
okazja jest nie lada. Dwa dni będzie
odbywać się PAROWOZJADA’2011
– ruszy już siódma edycja tej imprezy,
odbywającej się na terenie Skansenu
Taboru Kolejowego w Chabówce.
W tym roku ma być zorganizowane w
aurze cesarskiej Austrii, a więc nie
zabraknie nawiązań do przygód dobrego wojaka Szwejka oraz „CK Dezerterów”. Organizatorami pikniku jest
Spółka PKP CARGO i Fundacja Era
Parowozów.
Parowozjada to już stały punkt programu każdego miłośnika kolejnictwa.
W tym roku impreza odbędzie się w
dniach 27 - 28 sierpnia. Pierwszego
dnia przygotowano atrakcje dla szerokiego grona odbiorców, zaś drugiego dla fanów kolei, czyli podróże pociągami retro z przystankami na zrobienie
zdjęć (tzw. "fotostopy").
W programie pierwszego dnia znajdą
się m.in.: mini parada parowozów,

zawody drużyn trakcyjnych o Puchar
Prezesa Fundacji Era Parowozów oraz
pokazy składów historycznych. Wszyscy chętni będą mogli wejść na zaplecze parowozowni i obejrzeć pokaz
obrządzania parowozów. Odbędą się
również pokazy związane z akcją "CK
Dezerterów", musztry wojskowej oraz
składów pociągów historycznych. Nie
zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.
Drugiego dnia Parowozjady również
nie będzie można narzekać na brak
wrażeń. Na zwiedzających czekają
przejażdżki w kabinie maszynisty
parowozu lub w drezynie ręcznej i
samochodowej, animacje dla dzieci,
bezpłatne zwiedzanie parowozowni,
kulisy pracy parowozowni.
Do Skansenu będzie można przyjechać
ogólnodostępnymi pociągami z Krakowa, oraz dodatkowymi pociągami retro
z miejscowości: Zakopane, Dobra (k.
Limanowej) i Rabka Zaryte.
Z racji ograniczonej liczby miejsc w
pociągach, od dnia 16.08.2011 prowadzona jest rezerwacja miejsc poprzez
zapisy na przejazd. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie w dni robocze w godz. 7:00 - 14:30 pod numerem
telefonu: 0-18 267-62-00 wew. 345
lub za pośrednictwem poczty e-mail:
m.panasiewicz@pkp-cargo.eu.
Krzysztof Kuklioski

Szczegółów imprezy oraz rozkłady jazdy pociągów zabytkowych w Internecie:
www.parowozycompl.fora.pl/chabowka,5/parowozjada-27-28-08-2011r-programimprezy,811.html#11811
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