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ZJAZD ŚLĄZAKÓW

I

dąc za przykładem Związku Podhalan
i Związku Kaszubów, Związek Górnośląski zorganizował w dniach od 16 –
18 września ,, Pierwszy Światowy Zjazd
Ślązaków”. Celem zjazdu jest integracja
Ślązaków zamieszkujących różne strony
świata, wokół ziemi ojczystej, śląskiego
systemu wartości i śląskiego dziedzictwa
kulturowego, dorobku cywilizacyjnego
wypracowanego przez wszystkich Ślązaków niezależnie od ich narodowości, wyznania i statusu społecznego, oraz promowanie wizerunku Ślązaka – Europejczyka
otwartego na innych i różne kultury, zachowującego swą godność, czerpiącego radość
z bycia Ślązakiem. W zjeździe uczestniczyło około 150 Ślązaków mieszkających
obecnie między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Czechach. Miejscem imprez związanych z zjazdem były
miasta Cieszyn, Katowice i Opole. Imprezy
w Katowicach rozpoczęły się 16 września
w historycznej sali Sejmu Śląskiego. Przed
rozpoczęciem zjazdu delegacja członków
Związku Górnośląskiego złożyła wiązankę
kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Korfantego na placu Sejmu Śląskiego.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

C

orocznie obchodzone święto naszej dzielnicy, czyli „Dni Kostuchny”, odbyło się 4 września br. na
skwerze bł. Stanisława Kubisty. Przyjęta od
lat forma festynu i towarzyszących wokół
atrakcji dla najmłodszych przyciągają rzesze gości. Byd może częśd mieszkaoców
nauczona doświadczeniem spodziewała się
w tym roku dożynek miejskich w Kostuchnie, jednak tegoroczne święto płodów

OSP KOSTUCHNA
MA NOWĄ STRAŻNICĘ

rolnych naszego miasta odbyło się w Szopienicach. Kto jednak nie zdecydował się
na wyjazd do Szopienic, mógł świętowad w
bardziej kameralnych warunkach. O godz.
14:00 odbyła się koncelebrowana msza
święta w intencji działkowiczów ogródków
działkowych „Kwiat wrzosu” oraz wszystkich mieszkaoców Kostuchny.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

OSP, a także przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, które odbędzie się w dniu 2 października 2011 roku.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
 13.00 — Zbiórka przed kościołem Trójcy

Przenajświętszej w Kostuchnie
 13.30 — Uroczysta Msza Święta
 14.30 — Przemarsz do strażnicy przy ul.

Szarych Szeregów 62
 14.45 — Uroczysta zbiórka (meldunek,

Prezydent Miasta Katowice oraz Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej Kostuchna w
Katowicach serdecznie zapraszają na uroczyste otwarcie przebudowanej strażnicy

przywitanie gości, przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego)
 15.15 — Poświęcenie samochodu oraz
przebudowanej strażnicy OSP
 15.30 — Otwarcie i zwiedzanie Ochotniczej Straży Pożarnej
 15.45 — Poczęstunek oraz występ artystyczny zespołu z Miejskiego Domu Kultury „Południe”
Prezes OSP Kostuchna
Marek Odrzywołek
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Ogromną radośd sprawia nam współdziałanie w organizacji imprez z ks. proboszczem Stanisławem, nawet gdy niekiedy mamy odmienne poglądy na
pewne sprawy. W tym miejscu składamy księdzu serdeczne podziękowanie.
Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok
objął honorowy patronat nad festynem,
a gro środków finansowych na organizację tego święta zabezpieczył Urząd Miasta Katowice.

W trakcie festynu usłyszeliśmy orkiestrę
dętą KWK Murcki-Staszic, dwa chóry :
„Słowiczek” z Kostuchny i „Harmonia” z
Mikołowa. Po nich na scenie pojawił się
zespół taneczny Galaxy z MDK
„Południe”, a następnie młodzieżowy
zespół The Treep. Ta wokalno instrumentalna 6 osobowa grupa złożona jest

z licealistów zamieszkujących sąsiednie
dzielnice i chod grają od niedawna, mają
już swoich zagorzałych fanów. Nie zabrakło także kabaretu oraz góralskiej
kapeli, a miłośnicy muzyki operetkowej
mogli usłyszed najpiękniejsze światowe
arie w tekstowych, śląskich opracowa-

DNI KOSTUCHNY
Foto impresje — Justyna Soja

niach Mariana Makuli. Oprócz atrakcji
estradowych były zjeżdżalnie dla dzieci,
dmuchane zamki, euro bungee, kule
wodne, konkursy rysunkowe organizowane przez Niepubliczne Przedszkole
„Mundo Marino” w Kostuchnie. Można
było napid się piwa, zjeśd kiełbaskę z
grilla i co najważniejsze spotkad znajomych i pogadad. Chcemy w tym miejscu
podziękowad sponsorom, dzięki którym
impreza pod nazwą „Dni Kostuchny”
mogła się odbyd. Serdeczne podziękowania składamy Dyrektorowi Miejskiego
Domu Kultury „Południe”, Prezesowi
spółdzielni mieszkaniowej „Gwarectwo
Murckowskie”, marketom: Lidl oraz
„Piotr i Paweł”.
Obsługę transportową festynu zabezpieczała firma ,,Transmarko” pana Marka Masnego. Swój udział w prawidłowym przebiegu festynu mają: Zakład
Zieleni Miejskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Straż
Miejska. Organizatorzy festynu składają
serdeczne podziękowanie wszystkim
tym, którzy przyczynili się do tego aby
festyn mógł się odbyd.
Przez cały najbliższy tydzieo, w ramach
„Dni Kostuchny”, Rada Jednostki organizuje zawody sportowe dla młodzieży.
Pragniemy w związku z tym podziękowad również firmie Derrata za bezpłatne udostępnienie basenu, Dyrektorowi
MOSiR w Katowicach za udostępnienie
boiska z zapleczem oraz Dyrekcji Gimnazjum nr 18 za udostępnienie zasobów
szkoły dla zorganizowania zawodów
lekkoatletycznych.
Sławomir Jarzyna
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arówno do wyborów, jak i do poprzedzającej je kampanii zastosowane zostaną przepisy nowego
Kodeksu wyborczego, który wszedł w życie
1 sierpnia 2011 roku.
W porównaniu do wyborów sprzed czterech lat jedną z najistotniejszych zmian
będzie nowa zasada wyborów do Senatu.
Odbędą się one w stu jednomandatowych
okręgach wyborczych. Dotychczas wybieraliśmy senatorów w okręgach wielomandatowych. Okręgów było mniej, a do Senatu z
każdego z nich wchodziło od 2 do 4 kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę
głosów. Teraz będziemy mogli zagłosowad
tylko na jedno nazwisko, a do izby wejdzie
tylko zwycięzca wyborów w danym okręgu.
Ponadto komitety wyborcze będą mogły
zgłaszad tylko po jednym kandydacie w
każdym okręgu. Zmniejszona została - z 3
tys. do 2 tys. - liczba podpisów z poparciem
wymaganych do rejestracji kandydata na
senatora.
Kolejna zmiana wprowadzona przez Kodeks
to parytety na listach wyborczych. Aby w
tegorocznych wyborach do Sejmu lista
wyborcza została zarejestrowana, musi się
na niej znaleźd nie mniej niż 35 proc. kobiet
Numer
obwodu

139

140

141

142

Okręg do
sejmu

31

31

31

31

Okręg do
senatu

i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn. W przypadku zgłoszenia listy zawierającej trzech
kandydatów, musi byd na niej co najmniej
jedna kobieta lub mężczyzna.
Lokale wyborcze podczas tegorocznego
głosowania będą otwarte w godz. 7-21.
Pamiętamy, że p poprzednich wyborach
parlamentarnych można było głosowad od
godz. 6 do godz. 20.
Ponadto w tegorocznych wyborach parlamentarnych wyborcy niepełnosprawni oraz
powyżej 75 roku życia będą mogli głosowad
przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem takim może byd tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąd
tylko od jednej osoby.
Kiedy można wnieśd protest wyborczy?
Protest wyborczy może zostad wniesiony
albo przeciwko ważności wyborów albo
ważności wyborów w danym okręgu albo
przeciwko wyborowi określonej osoby.
Przyczyną wniesienia protestu jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko
wyborom lub naruszenia przepisów dotyczących głosowania zawartych w kodeksie
wyborczym. Protest wyborczy może zostad
wniesiony przez wyborcę, którego nazwi-

sko w dniu wyborów było umieszczone w
spisie wyborców, przewodniczącego właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi
wyborczemu.
Podstawą do wniesienia protestu wyborczego, może byd:
 przeszkadzanie w swobodnym głosowaniu lub obliczaniu głosów
(przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem);
 wywieranie wpływu, przez nadużycie
stosunku zależności, na sposób głosowania określonej osoby;
 przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej za głosowanie w określony sposób.
Z danych Paostwowej Komisji Wyborczej
wynika, że o jeden z 460 mandatów do
Sejmu Rzeczpospolitej Polski ubiegad się
będzie 7046 kandydatów, natomiast o 100
miejsc w ławach senatorskich zawalczy
502 kandydatów. Najliczniejszą reprezentację wystawił Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwośd (łącznie 1010 kandydatów
do obu izb parlamentu), Platforma Obywatelska wystawiła 1008, Polskie Stronnictwo
986 a Sojusz Lewicy Demokratycznej 982
kandydatów. W sumie zostało zarejestrowanych 338 list kandydatów na posłów.
Wybory do Sejmu i Senatu są ważnym
sprawdzianem nie tylko dla polityków ale
również są chwilą, w której my wyborcy
bierzemy w swoje ręce przyszłośd naszego
kraju. Dlatego mamy nadzieję, że 9 października 2011 roku staniemy tłumnie przy
urnach wyborczych, aby dad mandat zaufania na najbliższe cztery lata politykom godnym zaufania.
Krzysztof Kuklioski

Adres

Granice obwodu

Dom Katechetyczny,
ul. Boya Żeleńskiego
(wejście od ul. Migdałowców 34) ,
40-750 Katowice

ULICE: Armii Krajowej nr parzyste od 152-364 i nr nieparzyste od
191-365, Bazyliowa, Berberysów, Bukszpanowa, Czeremchowa, Dereni, Dziewanny, Głogowa, Hiacyntów, Jaskrów, Jemiołowa, Kalinowa, Leszczynowa,
Matki Teresy z Kalkuty, Migdałowców, Orzechowa, Pelargonii, Pierwiosnków,
Przebiśniegów, Rozmarynu, Sasanek, Sezamkowa, Sołtysia nr parzyste od 96końca i nr nieparzyste od
95-końca, Stabika nr nieparzyste od 1-53 i nr parzyste od 2-64, Szarych Szeregów nr parzyste od 2 - 42 i nr nieparzyste od 1 - 43a, Szałwiowa, Szramka,
Truskawkowa, Warsztatowa, Zachodnia, Zawilców, Żarnowcowa, Żurawinowa.

80

Dom Katechetyczny,
ul. Boya Żeleńskiego
(wejście od ul. Migdałowców 34) ,
40-750 Katowice

ULICE: Adamczyka, Boya Żeleńskiego nr parzyste od 2 - 70 i nr nieparzyste od
1 - 71, Boznańskiej, Czarnuszki, Czyżewskiego, Fojcika, Gierymskiego, Hierowskiego, Jaronia, Jałowcowa, Jordan-Łowińskiej, Kałuży, Klakusa, Krupińskiego, Lniana, Łopianowa, Maków, Musioła, Ogrodzińskiego, Pankiewicza,
Pijarska, Porzeczkowa, Rondo Józefa Nowary, Skoczylasa, Smugowa, Solika,
Surówki, Szarych Szeregów nr parzyste od 44 - końca i nr nieparzyste od 45 końca, Tymiankowa, Urbana, Wantuły, Wieniawskiego, Wieżowa, Winorośli,
Witkiewicza, Zabłockiego.

80

Miejski Dom Kultury
"Południe", ul. Boya
Żeleńskiego 83 ,
40-750 Katowice

ULICE: Koraszewskiego, Kściuczyka, Lepszego.

80

Miejski Dom Kultury
"Południe", ul. Boya
Żeleńskiego 83,
40-750 Katowice

ULICE: Boya Żeleńskiego nr parzyste od 76-końca i nr nieparzyste
od 73-końca, Chęcińskiego, Pl.Filaka.

80
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kształcone w wieku produkcyjnym.
Zjawisko migracji Ślązaków jest problemem dotykającym wiele pokoleń,
jak się szacuje tylko na przestrzeni XX
wieku dotknęło ono ponad 3,5 miliona
osób. Utrzymanie kontaktu z tymi
osobami powinno być naszą wspólną
sprawą.

(Ciąg dalszy ze strony 1)

W

okresie wakacji Miejska Biblioteka Publiczna Filia 27 w Kostuchnie kolejny raz
zorganizowała zajęcia dla dzieci, które odbywały się
od 28 czerwca do 31 sierpnia we wtorki, środy i
czwartki w godzinach od 10.00 – 13.00. Hasło przewodnie tych spotkań brzmiało: „Biblio-ESKapad@,
które miały jako główny cel zapoznanie dzieci z
Katowicami jako kandydatem do Europejskiej Stolicy
Kultury 2016.
Spotkania w bibliotece pozwalały dzieciom spędzić
mile czas wakacyjny, gdyż miały okazję uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach plastycznych, na
których między innymi wykonywały z masy solnej
makietę zagrody oraz figurki zwierząt hodowlanych,
które można spotkać na naszych podwórkach lub w
najbliższej okolicy. Brali także udział w grach i zabawach ruchowych, wycieczkach do lasu, na plac zabaw, spacerach po okolicy oraz zajęciach komputerowych, na których miały za zadanie graficzne zagospodarowanie placu zabaw w mieście. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjścia na seansy filmowe
do biblioteki w Mikołowie, do Domów Kultury, na
przedstawienia teatralne czy do sali zabaw dla dzieci
„Nibylandia” w Murckach. Wszyscy chętni mogli
także pojechać na zorganizowaną wycieczkę do Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Ustroniu, gdzie oprowadzeni zostali przez leśnika
po ścieżce edukacyjnej oraz uczestniczyli w różnego
rodzaju grach i zabawach sportowych oraz ognisku z
pieczeniem kiełbasek.
Uroczyste zakończenie Akcji Lato z Książka odbyło
w chorzowskim Skansenie gdzie zorganizowano zabawy tematyczne pod hasłem: „Eko-bohaterze, zagrożone gatunki czekają na Ciebie”.
Łączna ilość dzieci, które bardzo chętnie przychodziły na te spotkania to 199 osób. Mamy nadzieję, iż w
przyszłym roku będzie podobnie i zapewnimy dzieciom naszej dzielnicy wspaniałą zabawę.
Po wakacjach przypominamy i jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do korzystania z naszych zbiorów od poniedziałku do piątku w
godzinach 9.00-20.00 oraz w soboty w godzinach od
9.00-15.00.
Agnieszka Sobocińska

Po otwarciu zjazdu i przywitaniu jego
uczestników, były wystąpienia zaproszonych gości. Przedstawiciel Ślązaków mieszkających w Chicago mówił
archaiczną gwarą śląską z specyficznym akcentem o tęsknocie za rodzinną
ziemią, oraz o pomocy charytatywnej
udzielanej powodzianom i ofiarą wypadków w kopalniach. Następnie rozpoczęła się konferencja na temat ,,Migracje Górnoślązaków w XX
wieku”. Referaty na ten temat wygłosili między innymi profesor Marek
Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego,
profesor Dusza Janko z Uniwersytetu
w Opawie, profesor Georg Ploch z
Uniwersytetu w Kolonii, doktor Marta
Roztropowicz z Uniwersytetu w Opolu, oraz biskup kościoła ewangelicko –
augsburskiego ksiądz Tadeusz Szurman. Referenci w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na trudności w
opracowaniu tematu wynikające z
jednej strony z niejednoznaczności w
zdefiniowaniu kogo można uznać za
Ślązaka , ale również w określeniu
zasięgu terytorium którego ma to zagadnienie dotyczyć. Wszyscy byli
zgodni że Śląsk jako obszar przygraniczny był szczególnie podatny na
migracje ludności wynikające z pierwszej i drugiej wojny światowej. Migracje związane z tymi zdarzeniami były
dobrowolne, ale były również powodem przymusowych wysiedleń. Duża
fala migracyjna miał miejsce w latach
70—tych, gdy w ramach podpisanego
porozumienia z Niemcami przeprowadzono tak zwaną akcję łączenia rodzin.
Ostatnie lata związane są z migracją
czasową w celach zarobkowych. Ciekawą poruszoną kwestią wynikającą z
migracji były pozytywne i negatywne
zjawiska jej towarzyszące. Do pozytywów zaliczyć można transfer kapitału i
obniżenie bezrobocia, natomiast do
negatywów wzrost ilości rozwodów,
euro sieroctwo dzieci , problem opieki
nad osobami starszymi, oraz fakt że
najczęściej wyjeżdżają osoby wy-

Sobota, drugi dzień zjazdu zdominowany był przez imprezy o charakterze
kulturalno-rozrywkowym. Jedną z
takich imprez był koncert pod tytułem ,,Nas w powstaniu nie było...”,
który odbył się w Domu Muzyki i
Tańca w Zabrzu. Koncert był próbą
opowiedzenia historii powstań śląskich
słowem, pieśnią i tańcem w wykonaniu między innymi: zespołu ,,Śląsk”,
Pawła Kukiza, Haliny Młynkowej,
Anny Wyszkoni, Piotra Kupicha czy
Henryka Talara. Taki skład wykonawców gwarantował wysoki poziom artystyczny koncertu, który na zakończenie został nagrodzony owacją na stojąco.
Najważniejszym punktem niedzielnych wydarzeń była uroczysta Msza
Święta w katedrze Chrystusa Króla w
Katowicach. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Damian Zimoń,
w asyście kilkunastu księży kapelanów
Związku Górnośląskiego. Msza Święta
sprawowana była w intencji żyjących i
zmarłych Ślązaków. W Mszy Świętej
oprócz wielu parlamentarzystów i
samorządowców uczestniczył Pan
profesor Jerzy Buzek. W homilii ks.
abp. skoncentrował się na rodzinie,
która mimo wielu trudności pozostaje
wyróżnikiem śląskiej tożsamości. Nawiązując do ewangelii z tej niedzieli
porównał on rodzinę do winnicy pańskiej. Pan Bóg powołując osoby do
życia w rodzinie, udziela potrzebnych
łask, a nagrodą jest życie wieczne.
Już z tego pobieżnego wyliczenia wydarzeń widać, że Pierwszy Światowy
Zjazd Ślązaków miał bogaty program.
Ważnym jest aby doszło do kolejnych
zjazdów bo dopóki ludzie się spotykają
są sobie bliscy nawet wtedy gdy są od
siebie daleko.
Bernard Uszok
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