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MAGIA SŁÓW
W NASZEJ BIBLIOTECE

D

nia 27 września o godz.18.00 w
Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kostuchnie odbyło się
spotkanie z p. Stanisławem Ochotem
pt. „Magia słów” czyli krzyżówkowa
zabawa. Przybyli goście w zróżnicowanym wieku chętnie wzięli udział w
przygotowanych zadaniach. Po dokładnym objaśnieniu przez p. Stanisława w
jaki sposób rozwiązywać „magiczne
krzyżówki” każdy ochoczo próbował
wykazać się swoją wiedzą.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
Czytaj na stronie 4

WYDANIE
BEZPŁATNE

KOSTUSZAŃSKIE
MINUSY I PLUSY

B

iuletyn Samorządowy wydawany
nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat pomyślany jest, jako lokalna
gazetka mieszkańców Kostuchny.
W tym czasie ukazało się wiele artykułów,
w większości dotyczących spraw naszej
dzielnicy. Autorami tych artykułów jest
wąska grupa osób, stąd może powstać
mniemanie o jednostronnym obrazie Kostuchny. Nie o taki obraz dzielnicy nam
chodzi. Wielokrotnie apelowaliśmy do
mieszkańców o nadsyłanie artykułów dotyczących spraw i problemów dzielnicy, lecz
prośby te pozostawały w większości bez
odpowiedzi. Skądinąd w luźnych rozmowach umiemy bez końca narzekać na otaczającą nas rzeczywistość, chociaż bywają
również głosy wyważone i realistyczne.
Redakcji Biuletynu Samorządowego bardzo

STOP PRZEMOCY!
Gimnazjum nr 18
Udane starty sztafet przełajowych

B

ardzo dobrze rozpoczęli starty w
współzawodnictwie sportowym
katowickich szkół gimnazjalnych uczniowie osiemnastki z Kostuchny. W rozpoczynających współzawodnictwo sztafetowych
biegach przełajowych, przeprowadzonych
w dniu 3 października 2012 na terenie Doliny Trzech Stawów nasz sztafeta 6x800 m
dziewcząt zdobyła mistrzostwo Katowic.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

W

dniu 18 października 2012 roku
odbyła się uroczysta sesja
Rady Jednostki Nr 21 w
Kostuchnie, poświęcona
bezpieczeństwu w dzielnicy. W sesji udział wzięli
przedstawiciele Rady Miejskiej Miasta Katowice:
Marek Chmieliński i Mariusz Skiba, Policji: nadkomisarz Michał Gruszczyński i dzielnicowy Łukasz
Bloch, Straży Miejskiej —
Sabina Trzeciak, jednostek

zależ, aby swoimi spostrzeżeniami, dobrymi i złymi, dzielić się na bieżąco.
Do napisania niniejszy artykuł sprowokował mnie artykuł zatytułowany „Mieszkać
w Kostuchnie to obciach”, który ukazał się
w wrześniowym numerze miesięcznika ,,Śląsk”. Autorka tego artykułu na początku stawia tezę, że mieszkańcy Kostuchny wstydzą się przyznać, że mieszkają w
Kostuchnie, bo to obciach. Następnie przytacza dość obszernie sylwetki Tadeusza
Sędzimira, Kamila Durczoka, Józefa Nowary, Piotra Uszoka i błogosławionego
Stanisława Kubisty, osób związanych lub
pochodzących z Kostuchny. Osoby te są w
artykule przedstawione w bardzo pozytywnym świetle i mogą być chlubą Kostuchny.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

SPECJALNA XXI SESJA
RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ
NR 21 W KOSTUCHNIE

oświatowych: Barbara Chudy — dyrektor Gimnazjum
Nr 18, Jadwiga Baniak —
dyrektor Przedszkola Nr
42, oraz przedstawicielka
Miejskiego Ośrodka Opieki
Społecznej.
Po otwarciu sesji i przywitaniu obecnych, Pan Bernard Uszok przewodniczący RJ Nr 21 poprosił o
omówienie problemu bezpieczeństwa w dzielnicy
przedstawiciela IV Komisariatu Policji w Katowicach
nadkomisarza Michała

Gruszczyńskiego.
Pan nadkomisarz stwierdził, że w naszej dzielnicy
występują głównie problemy z młodzieżą spożywającą alkohol oraz kradzieże i
włamania. Na tle innych
dzielnic Katowice, nasza
dzielnica
prezentuje się jako jedna z
bezpieczniejszych, np.: w
2011roku zarejestrowano w
naszej dzielnicy 158 zdarzeń przestępczych w innej
ponad 3000.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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STOP PRZEMOCY!
(Ciąg dalszy ze strony 1)

W mieście Katowice następuje sukcesywny
wzrost bezpieczeństwa, co przejawia się
również w statystyce zdarzeń przestępczych
w naszej dzielnicy.
Stwierdza się również nagminne oszustwa
„na wnuczka”. W związku z tym policja
apeluje do osób starszych o szczególną
ostrożność. Ze względu na zbliżające się
święto Wszystkich Świętych zaleca również szczególną ostrożność i rozwagę. Od
aktywności mieszkańców we współpracy z
policją i strażą miejską zależy wzrost wykrycia przestępstw.
Nadkomisarz zachęcał również do współpracy w programie „Partner”, który z
dobrym rezultatem sprawdza się na Osiedlu
Witosa w Katowicach .
Dzięki zawartemu w 2012 roku porozumieniu w sprawie bezpieczeństwa i dodatkowym dofinansowaniem przez miasto Katowice zostały wzmocnione patrole policyjne
we wszystkich dzielnicach. Każdy patrol
składa się z policjanta KMP i słuchacza
Szkoły Policji. Radni miejscy obecni na
sesji zapewnili ,że program ten będzie kontynuowany również w 2013 roku.
Następnie głos zabrał Dzielnicowy młodszy
aspirant Łukasz Bloch, który zapewnił, że
zawsze jest do dyspozycji mieszkańców i
reaguje na każdy sygnał zgłoszenia zdarzenia przestępczego, zapewniając jednocześnie o pełnej anonimowości, jeżeli taka
będzie wola zgłaszającego.

SPECJALNA XXI SESJA
RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ
NR 21 W KOSTUCHNIE
Przypominamy w tym miejscu telefony do
dzielnicowego: 600 208 565, 32 609 47 81.
Przedstawicielka Straży Miejskiej odczytała pismo kierownika referatu „Południe”
Straży Miejskiej w Katowicach Józefa Barańskiego, w którym zawarł pełen wykaz
działań jakie przeprowadzono z własnej
inicjatywy oraz na wniosek mieszkańców w
celu poprawy bezpieczeństwa i porządku w
dzielnicy Kostuchna.
Następnie poproszono o zabranie głosu
przedstawicieli jednostek oświatowych.
Pani Jadwiga Baniak dyrektor Przedszkola
Nr 42 stwierdziła, że w przedszkolu jest
wysoki poziom bezpieczeństwa. Problemem jednak w dalszym ciągu jest nagminne nieprawidłowe parkowanie przy ul. B.
Żeleńskiego pojazdów dowożących i odbierających dzieci, pomimo ustawionego zakazu. Stwarza to poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa. W tym miejscu przypominamy, że bezpieczny parking istnieje w
pobliżu przy ul. Migdałowców i zachęcamy
do korzystania z niego.
Pani Barbara Chudy dyrektor Gimnazjum
Nr 18 stwierdziła, że na bieżąco współpracuje ze strażą miejską i policją. Problem
natomiast stanowią nie w pełni sprawne, ze
względu na zużycie, kamery zewnętrzne i
tu zwróciła się do obecnych radnych miejskich o poparcie w staraniach o fundusze na
wymianę kamer.
Przedstawicielka opieki społecznej poinformowała, że działania ich służb kierowane
są na to co dzieje się w domach, chodzi

głównie o przemoc w rodzinie. Jak stwierdziła Kostuchna na tle innych dzielnic wypada pozytywnie.
Przypadki przemocy rejestrowane są na
tzw. niebieskich kartach. Od stycznia
stwierdzono 10 takich przypadków, w 5-ciu
trwa postępowanie. Współpracują z przedszkolami, szkołami i policją. Ponadto sprawują opiekę nad osobami starszymi potrzebującymi pomocy do których kierują swoich pracowników. Jednocześnie stwierdziła,
że osoby starsze będące pod ich opieką
nigdy nie sprawdzają tożsamości opiekuna,
który jest kierowany do takiej osoby przez
MOPS. Wykorzystują to bezwzględnie
oszuści, którzy często podszywają się pod
opiekunów społecznych.
Apeluje do osób objętych opieką o bezwzględne sprawdzanie tożsamości opiekunów, którzy muszą posiadać specjalne
legitymacje.
Pan Sławomir Jarzyna zwrócił uwagę na
niepokojące zdarzenia występujące na terenie parku w Murckach w związku z działaniem na tym terenie nocnego klubu, do
którego uczęszczają również mieszkańcy
Kostuchny i zaapelował do policji i straży
miejskiej o wzmocnienie patrolów w tym
rejonie.
Pan Aleksander Uszok zwrócił się o wskazanie miejsc w których najczęściej dochodzi do zdarzeń przestępczych w celu objęcia ich monitoringiem i wsparcie zgłoszonych przez Radę Jednostki projektów.
Na koniec apel do mieszkańców:
Chcesz żyć w bezpiecznym miejscu reaguj, nie przechodź obojętnie, gdy komuś
dzieje się krzywda lub zakłócany jest ład
społeczny.
Halina Wróbel

Gimnazjum nr 18
Udane starty sztafet przełajowych

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Zespół chłopców w konkurencji 6x1000m ukończył bieg na drugiej
pozycji, jednak wskutek błędu sędziów oraz panującego na trasie
zamieszania został sklasyfikowany, jako trzeci.
Dziewczęta biegały w składzie: Justyna Spek, Marta Bajura, , Julia
Michalczyk, Dominika Myszor, Michalina Plebańczyk i Karolina
Żemła, a zespół chłopców tworzyli: Patryk Chodór, Filip Wiśniew-

ski, Andrzej Armatys, Robert Rodak, Robert Jasiura i Kamil Drąg.
Bardzo dobrze zaprezentowały się również nasze sztafety w zawodach rejonowych, które odbyły się 11 października br. w Mysłowicach. Dziewczęta zajęły pierwsze miejsce z dużą przewagą nad
następnymi zespołami i uzyskały prawo startu w finałach wojewódzkich. Chłopcy zajęli drugie miejsce, nieznacznie ulegając
zespołowi Gimnazjum Sportowego z Mysłowic. Dziewczęta biegły
w składzie: Justyna Spek, Martyna Szczypa, Michalina Plebańczyk,
Dominika Skiba, Dominika Myszor i Karolina Żemła, zaś chłopcy
w składzie: Paweł Smołka, Patryk Chodór, Robert Rodak, Andrzej
Armatys, Robert Jasiura i Kamil Drąg.
Jan Chudy
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KOSTUSZAŃSKIE
MINUSY I PLUSY
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Na koniec artykuły autorka w kilku zdaniach odnosi się krytycznie do miejscowej
infrastruktury, oraz wystroju sklepów, która
rzekomo pachnie czasami PRL-u. Z tym
stwierdzeniem, które ma uzasadniać tytuł
artykułu nie mogę się jednak zgodzić, chociaż każdy może mieć swoje zdanie na tą
sprawę.
Natomiast są sprawy w Kostuchnie, które
zasługują na krytyczną ocenę. Oto przykłady z ostatnich dni. Staraniem lokalnego
samorządu zaplanowano na sobotę 13-go
października od godziny 9-ej do 15-tej
sprzątanie naszego lasu.

Do tego celu załatwiono i ustawiono na
polanie biwakowej duży kontener na śmieci, jednorazowe rękawiczki i worki na
śmieci. Zadbano również o rozpropagowanie tej akcji poprzez sieć internetową, plakaty i Biuletyn Samorządowy. I co?. W
całej tej akcji udział wzięła jedna osoba, /
nie autor tego artykułu/, której z pomocą
przyszedł na pewien czas mieszkaniec Murcek. Efektem pracy tych osób było, że po 5ciu godzinach kontener zapełnił się prawie
do pełna, a posprzątano tylko niewielki
fragment lasu. Trzeba zadać sobie pytanie o
ile większy byłby efekt, gdyby w akcji
wzięła większa ilość osób. Ktoś powie to
nie ja zaśmieciłem las. Oto sytuacja prawdziwa, która miała miejsce na terenie lasu.
Na spacer jedzie mama z dzieckiem w wózku. W pewnym momencie zaszła potrzeba
zmiany pieluszki. Mama po wykonaniu tej
czynności, pampersa rzuciła w krzaki, a na
zwróconą uwagę odpowiedziała: to się
przecież samo zbiodegraduje.

Inna sprawa. W niedzielę 14-go października w sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury w Kostuchnie odbył się koncert
duetu ,,Acello”. Artyści Piotr Gach grający
na wiolonczeli i Konrad Merta na akordeonie podczas godzinnego koncertu wykonali
kilkanaście utworów muzyki klasycznej i
rozrywkowej. Wykonawcy są studentami
Katowickiej Akademii Muzycznej i posiadają za sobą występy w telewizji i na konkursach organizowanych w kraju i za granicą, gdzie odnieśli znaczące sukcesy. Konferansjerka, która prowadziła koncert w bardzo przystępny sposób opowiadała o wykonywanych utworach, przybliżając jednocześnie sylwetki artystów. Koncert w podobny
sposób rozpropagowano jak wcześniejszą
akcję, wysyłając dodatkowo kilkanaście
indywidualnych zaproszeń. I co? W sali,
która może pomieścić 120 osób zasiadło
tego wieczoru 5 osób /słownie pięć /, wielki
wstyd. Można postawić pytanie, jaki ma
sens organizowanie tego rodzaju imprez,
gdy w tym samym czasie w nocnym ogródku piwnym przy ulicy Boya Żeleńskiego
tuż przed przejazdem kolejowym przez cały
czas od wczesnych godzin rannych do nocy
urzęduje niemała grupa osób zadowalając
się piwkiem.

Z wielkim uznaniem trzeba się odnieść do
przeprowadzonej ostatnio renowacji dużego
bloku mieszkalnego przy ulicy Szarych
Szeregów 75. W czasie tych prac wymieniono okna z drewnianych na plastikowe /
szkoda, że nie zachowano dotychczasowego ich kształtu / ocieplono boczne ściany i
co zasługuje na szczególną pochwałę to
fakt, że ścianę frontową wykonaną z klinkierowej cegły pięknie wyczyszczono,
zachowując jej pierwotny oryginalny wygląd. Budynek ten dzięki tym zabiegom
zachował dawny styl i może stanowić wzór,
że nie koniecznie trzeba wszystko przykryć
styropianem.
Wartym odnotowania jest również wydarzenie z niedzieli 7-go października. W
dniu tym po Sumie miała miejsce uroczystość poświęcenia pomników upamiętniających dotychczasowych proboszczów pełniących posługę w naszej parafii. Z tyłu za
kościołem obok już stojącego pomnika
tragicznie zmarłych księży Michała Kałuży
i Piotra Kornasa, stanęły pomniki księży
proboszczów Leopolda Wolffa, Jana Brzozonia i Jerzego Goppka. Pierwszy z nich
doprowadził do powstania samodzielnej
parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i wybudowanie pierwszego kościoła, drugi utrwalał zaistniałą sytuację, a
trzeci wybudował Dom Katechetyczny i
rozpoczął budowę nowego kościoła.
Dobrze się stało, że ustawione pomniki
pozwolą przenieść pamięć o nich kolejnym
pokoleniom.

Bernard Uszok

Budynek przy Szarych Szeregów 75
Przytoczone wyżej przykłady delikatnie
mówiąc nie najlepiej świadczą o mieszkańcach Kostuchny i w tym przypadku jak
najbardziej zasługują na miano obciachu.
Na zakończenie coś optymistycznego z
naszej Kostuchny.

Zapraszamy mieszkańców
Kostuchny do współredagowania Biuletynu Samorządowego.
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Trwa kampania społeczna
"Nie reagujesz - akceptujesz"

POLICJA oraz STRAŻ
MIEJSKA PRZYPOMINA
Okres świąt Wszystkich Świętych
jest okresem wzmożonej działalności oszustów i złodziei.

Kampania ma na celu przede wszystkim ograniczenie liczby przestępstw
pospolitych, między innymi poprzez
zwiększenie świadomości obywatelskiej i wzmocnienie reakcji mieszkańców regionu na naruszenia prawa
szczególnie dla nich uciążliwe. Chodzi
głównie o takie przestępstwa jak: kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki i
pobicia, rozboje. W kampanię zaangażowani są wszyscy policjanci katowickiego garnizonu.

MAGIA SŁÓW

W dniu 26 października 2012 roku (piątek)
o godz. 18:00 w MDK „Południe” w Kostuchnie odbędzie się premierowy pokaz
filmu o życiu Konstantego Wolnego pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego.
Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem Wojciechem Szwiecem.

W NASZEJ BIBLIOTECE

WSTĘP BEZPŁATNY
Konstanty Wolny urodził się 5 kwietnia 1877 w
Bujakowie, a zmarł 9 listopada 1940 we Lwowie) –
śląski działacz narodowy i społeczny. Orędownik
polskości Górnego Śląska.
Od roku 1918 działał w Naczelnej Radzie Ludowej,
przeniesionej później (1919) z powodu grożących
aresztowań, z Bytomia do Sosnowca. Po zawarciu
polsko-niemieckiej umowy amnestyjnej (1 października 1919) Wolny powrócił do Bytomia, by zostać
obok Rymera (NPR) i Biniszkiewicza (PPS) jednym z
zastępców komisarza sekretariatu plebiscytowego Wojciecha Korfantego.
Wolny przewodniczył Komisji Samorządowej, która
w ciągu dwóch miesięcy, od maja do lipca 1920 opracowała Statut Organiczny Województwa Śląskiego,
który stał się integralną częścią ustawy konstytucyjnej
Sejmu Ustawodawczego z 15 lipca 1920 r. a tym
samym aktem normatywnym określającym kształt i
zasady funkcjonowania autonomii Województwa
Śląskiego.
Od lutego do kwietnia 1922 r. brał udział w pracach
przygotowawczych w Genewie, poprzedzających
podpisanie tam 15 maja 1922 umowy polskoniemieckiej o podziale Górnego Śląska. W jej wyniku
powstały m.in. instytucje arbitrażowe Górnośląski
Trybunał Rozjemczy w Bytomiu i Górnośląska Komisja Mieszana w Katowicach.

W związku z Jego 135 rocznicą urodzin i 90
rocznicą pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2012 Rokiem Konstantego Wolnego.

ZAPRASZAMY NA FILM

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Program przygotowanego turnieju
szaradziarskiego był urozmaicony,
bowiem zawierał między innymi
pantropę, krzyżówkę z Iksem, logogryf. Hasła wszystkich zadań
dotyczyły Katowic, np. „Rodowita
katowiczanka”, „ Panewniki”, czy
„Dolina Trzech Stawów”. Czas
rozwiązywania był ograniczony do
45 minut. Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich rozwiązań
wśród najlepszych rozdano nagrody książkowe oraz egzemplarze
„Szaradzisty” i miesięczniki ufundowane
przez
wydawnictwo
„Technopol” z Częstochowy.
Słodki poczęstunek, który zapewnili dla wszystkich uczestników
spotkania nasi darczyńcy, państwo
Lipa sprawił, iż umysły zawodników turnieju były w doskonałej
formie - za zawsze okazywaną
pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.

Na zakończenie potyczek wszyscy
otrzymali „pracę domową”, czyli
zestaw trzech trudniejszych zadań
z którymi uczestnicy mają się uporać w ciągu dwóch tygodni. Na
zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Bardzo serdecznie dziękujemy p. Stanisławowi Ochotowi za
przygotowanie spotkania pod
względem merytorycznym, opracowanie turnieju i zadań do wykonania oraz nagród.
Mamy nadzieję, iż chęć rywalizacji przybyłych gości sprawi, że za
rok powtórzymy nasze „ krzyżówkowe potyczki”.
Zapraszamy na kolejne spotkania z
ciekawymi ludźmi do naszej biblioteki.

Dorota Gapys
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