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Piotrem Uszokiem

TECHNIKUM NR 15
w Zespole Szkół Nr 4

W

październiku 2012 roku Śląskie
Kuratorium Oświaty przeprowadziło ewaluację w naszym Technikum.
Celem ewaluacji było uzyskanie informacji i
określenie spełniania przez Szkołę poziomu
wymagań, zawartych w Rozporządzeniu
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej
z dnia 7 października 2009r.
Ocenie poddano kilka ważnych obszarów
naszej działalności: działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą – pod kątem osiąganych efektów podejmowanych
przez Szkołę działań. W wyniku ewaluacji
stwierdzono, że stopień spełnienia wymagań przez Technikum nr 15 kształtuje się
na poziomie A oraz B.

Koniec roku to czas podsumowań. Jakie znaczące
zmiany zaszły w Katowicach w kończącym się
roku?
Rok 2012 był niezwykle
intensywny z wielu względów. Przede wszystkim
przystąpiliśmy do prac budowlanych w ścisłym centrum Miasta. Na terenach po

dawnej Kopalni Katowice
budujemy salę koncertową i
nową siedzibę Narodowej
Orkiestry
Symfonicznej
Polskiego Radia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, a dzięki zaangażowania
Marszałka Województwa na
ukończeniu jest budowa
nowego obiektu Muzeum
Śląskiego. Ponadto przystąpiliśmy do przebudowy centralnej części Miasta między
Rondem a Rynkiem. W
związku z budową nowego
dworca PKP i Galerii Katowickiej przystąpiliśmy do
budowy węzłów komunikacyjnych i przebudowy ul.
3go Maja. Mimo, że realiza-

cje wymienionych powyżej
projektów są dla mnie priorytetem, prowadziliśmy wiele
mniejszych inwestycji na
terenie dzielnic naszego
Miasta takich jak budowa
nowego Domu Kultury w
Dębie, czy budowa boisk i
obiektów sportowych.
Warto jednak podkreślić
zaangażowanie Miasta w
projekty kulturalne. Przecież
to w tym roku rozstrzygnęły
się losy Europejskiej Stolicy
Kultury w 2016 roku. Mimo,
iż ostatecznego celu nie
udało się osiągnąć, w Katowicach zyskaliśmy zdecydowanie więcej niż sam tytuł.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

(Ciąg dalszy na stronie 3)

„Gwiazdka dla każdego”
już za nami

W

niedzielę 9 grudnia w Gimnazjum nr 18 odbył się jubileuszowy X koncert charytatywny.
Organizatorom tegorocznej edycji przyświecały słowa Jana Pawła II: „Bogatym
nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”.
Pieniądze zebrane podczas koncertu zostały
przekazane Śląskiemu Dziecięcemu Hospicjum Aniołów Stróżów przy Hospicjum
Cordis w Katowicach – Janowie. Dzięki
Państwa hojności udało nam się zebrać
imponującą kwotę – 7 tysięcy złotych. Jak
zwykle podczas koncertu można było podziwiać występy naszych uczniów, przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 42
w Katowicach, zakupić ozdoby świąteczne
oraz odpocząć w kawiarence i powspominać minione koncerty, wszak pierwsza
„Gwiazdka” odbyła się w 2002 roku.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

O

rkiestra Górnicza KWK Staszic—Murcki—Ruch Boże Dary znalazła się w szacownym
gronie instytucji kultury Górnego Śląska, które weszły w drugie stulecie
swojej działalności. Równolatkiem orkiestry jest na przykład Teatr Śląski w
Katowicach.
105 lat temu, 4 grudnia 1907 roku odbył się pierwszy występ - członkowie
orkiestry pochodzili z Murcek, Kostuchny, Giszowca i Podlesia. W roku 1922
w Kostuchnie przy Kopalni Węgla Kamiennego „Boże Dary” również powstała orkiestra dęta. Z połączenia tych
dwóch orkiestr w roku 1977 powstał
jeden duży zespół muzyków pod nazwą
Orkiestra Dęta KWK „Murcki”.

Od połączenia w 2010 roku Kopalń
„Murcki” i „Staszic” zespół nosi nazwę
Orkiestra Dęta KWK „Murcki-Staszic”
Ruch Boże Dary i liczy 62 członków.
Dyrygentem od 1987 jest Szczepan
Kurzeja.
Za całokształt działalności w 1990 orkiestra została uhonorowana przez
Polski Związek Chórów i Orkiestr „Złotą
Odznaką Honorową”. W 2010 roku
otrzymała „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego” a jej
dyrygent – Szczepan Kurzeja ODZNAKĘ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA
KULTURY POLSKIEJ”. Swój piękny
jubileusz orkiestra świętowała 8-go
grudnia w Sali koncertowej Miejskiego
Domu Kultury „Południe” w Kotuchnie.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Wśród przybyłych gości wymienić należy: Wiceprezydent Miasta Katowice
Panią Krystynę Siejna, Wiceprezesa
Zarządu KHW S.A Pana Mariusza Wilkosz, Dyrektora KWK „Murcki Staszic”
Pana Tomasza Cudny, przedstawicieli
Związków Zawodowych działających w
KWK „Murcki Staszic”, Prezesa Okręgu
Katowickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Pana Zdzisława Czenczek, dyrygentów zaprzyjaźnionych
chórów i orkiestr, Dyrektorów zaprzyjaźnionych Domów Kultury z Dyrektorem MDK Południe Panem Bogdanem
Kallusem na czele.

Gości oraz licznie przybyłą publiczność
przywitał prowadzący imprezę, przyjaciel orkiestry Pan Eugeniusz Sornek.
Wykonywanie utworów muzycznych
przeplatane było fragmentami historii
orkiestry jubilatki i jej osiągnięć rozpoczynając od historii najnowszej cofając
się do jej początków. Dzieje te to materiał na odrębny artykuł.

Część koncertową orkiestra rozpoczęła
niezwykle trudnym utworem współczesnego kompozytora amerykańskiego
Stevena Reinke – PILATUS: Montain of
dragons.
Orkiestrę
brawurowo
poprowadził
Szczepan Kurzeja absolwent Akademii
Muzycznej w Katowicach, który funkcję
dyrygenta sprawuje już 25 lat. Po tym
utworze pożegnano przechodzących na
„muzyczną emeryturę” Bernarda i Pawła Urbanków oraz Tadeusza Siwego.
Drugim utworem również współczesnego kompozytora tym razem z Australii –
Jacoba de Haan była uwertura na orkiestrę dętą - „Ross Roy”.
Jako następny, orkiestra wykonała kompozycję
Frediego
Merkury w opracowaniu na orkiestrę
dętą
Norberta
Studnitzkiego
–
„Bohemian Rapsody”
a następnie utwór
Georga Gershwina w
opracowaniu Naohiro
Iwai -„Błękitna Rapsodia”.
W imieniu orkiestry –
prowadzący podziękował Katowickiemu
Holdingowi Węglowemu S.A. za dotychczasową opiekę,
Miastu Katowice a
szczególnie Panu Prezydentowi – Piotrowi Uszok, Wiceprezydentowi – Pani
Krystynie Siejna i Naczelnikowi wydziału Kultury Pani Edycie Sypniewskiej
oraz Dyrektorowi MDK „Południe” Panu
Bogdanowi Kallus za długoletnią, dobrą
współpracę.
Bardzo miłe i wzruszające były liczne
życzenia, jakie orkiestra otrzymała między innymi od Prezydenta Miasta Kato-

wice, Prezesa KHW, Dyrektora KWK
„Murcki Staszic” Prezesa Okręgu Katowickiego Śląskiego Związku Chórów i
Orkiestr, Rady Jednostki Pomocniczej
Nr 21 w Kostuchnie, Dyrektorów Katowickich Domów Kultury, ale także od
licznych osób prywatnych – przyjaciół
orkiestry. Po tych jakże miłych chwilach
zaproszono słuchaczy do rozrywkowej
części jubileuszowego koncertu.
Usłyszeliśmy solistę Wojciecha Patrzyka w utworach: „Starzyk” – Stanisława
Hadyny ze słowami Zdzisława Pyzika,
„Górnicy – górnicy” i „Pije Kuba do Jakuba” – melodie ludowe.
Trzy ostatnie przewidziane programem
utwory: „Mam ochotę na chwileczkę
zapomnienia” Wojciecha Młynarskiego
z muzyką Jerzego Matuszkiewicza,
„Gdzie ci mężczyźni” Jana Pietrzaka z
muzyką
Włodzimierza
Korcza
i
„Wszystkiego najlepszego” Janusza
Odrowąża z muzyką Romualda Żylińskiego zaśpiewała solistka Pani Joanna
Węgrzynowicz z akompaniamentem
Orkiestry Dętej KWK „Murcki – Staszic”.
Po burzliwych oklaskach na stojąco,
jako bis orkiestra zagrała melodię ludową „Szła dzieweczka”, a cała sala stanowiła zgrany chór.
Na zakończenie koncertu Orkiestra
zaprosiła wszystkich słuchaczy na
skromny poczęstunek z „bonkawom i
kołoczym”.
Należy zauważyć, że nie często zdaża
się gościć na scenie MDK „Południe”
zespoły takiej klasy. To, co zaprezentowała Orkiestra podczas tego wieczoru
stawia ja w gronie najlepszych wykonawców muzycznych.
Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować w imieniu Rady Jednostki
Pomocniczej Nr 21 oraz mieszkańców
Kostuchny wszystkim muzykom, a
zwłaszcza panu dyrygentowi Szczepanowi Kurzeji za niezwykłe zaangażowanie, pasję i wytrwałość w dążeniu do
doskonałości muzycznej. Jesteśmy
przekonani, że mamy u siebie orkiestrę
na europejskim poziomie.
Krzysztof Kukliński
— Sekretarz Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21 w Kostuchnie

(Ciąg dalszy ze strony 1)

„Gwiazdka dla każdego”
już za nami

Atmosfera jak zwykle była wspaniała; tworzyło ją wiele czynników:
mroźna zima, wspaniałe dekoracje, ale przede wszystkim szczytny cel
i wzruszający program poetycki, który przedstawili uczniowie. Chcąc
nam otworzyć oczy na potrzebujących, przekonywali, że: „Wszyscy
jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem, możemy latać tylko wtedy,
gdy obejmujemy drugiego człowieka”
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji
organizowanej przez Gimnazjum nr 18 i w ten sposób pomogli cierpiącym dzieciom.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły:
http://www.gim18kat.host247.pl, na której znajduje się relacja z
tegorocznego koncertu charytatywnego.
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WYSOKA OCENA
TECHNIKUM NR 15
w Zespole Szkół Nr 4
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Wysoka ocena, wskazuje przede wszystkim
na fakt, że wbrew obiegowym opiniom –
tzw. stereotypom, szkołę naszą charakteryzuje stosunkowo wysoki poziom nauczania,
– co podkreślają również sami uczniowie
uczęszczający do naszej szkoły. Młodzież
zdobywa wiedzę i umiejętności nie tylko
podczas zajęć lekcyjnych, ale i w czasie
licznych edukacyjnych wycieczek. Nauczyciele zgodnie z zaleceniami MEN, dostosowują wymagania edukacyjne do predyspozycji i poziomu intelektualnego uczącej się
młodzieży.
Z przeprowadzonych wśród uczniów Szkoły
oraz ich rodziców ankiet, wywnioskowano,
że Technikum nr 15 w Kostuchnie należy
do jednej z najbardziej bezpiecznych szkół
w Katowicach. Ankietowani podkreślają, że
w Szkole w sposób natychmiastowy i właściwy reaguje się na wszelkie – najdrobniej-

sze nawet - niepokojące zachowania
uczniów. Panuje tu bardzo przyjazna atmosfera, a uczniowie mają zaufanie do
swoich nauczycieli, cenią sobie kontakty
oparte na wzajemnym szacunku, tolerancji
i przestrzeganiu podstawowych, ponadczasowych, uniwersalnych wartości takich jak:
uczciwość i poszanowanie cudzej własności. Budowaniu wyjątkowego klimatu w
Szkole sprzyjają liczne, realizowane przez
młodzież projekty, działania, imprezy oraz
wycieczki klasowe oraz między-klasowe.
Ewaluacja wykazała, że w sposób wręcz
doskonały (ocena A) w Szkole naszej respektowane są normy społeczne.
Przedstawiciele Kuratorium Oświaty zwrócili uwagę na liczne inicjatywy podejmowane w Szkole. Uczniowie, – jeśli tylko wyrażają taką chęć – mogą realizować i rozwijać
swoje zainteresowania oraz pasje – np.:
poprzez uczestniczenie w dodatkowych
zajęciach. Atutami Technikum nr 15 w Kotuchnie są również estetyczne, zadbane
sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt multimedialny, bogaty księgozbiór szkolnej biblioteki oraz przyjazne i ciekawie zaaranżowane „zielone” otoczenie.

ROZMOWA Z PREZYDENTEM
Piotrem Uszokiem
(Ciąg dalszy ze strony 1)
Mieszkańcy Katowic, my wszyscy zaczęliśmy postrzegać to miasto
jako zdecydowanie bardziej przyjazne do życia i spędzania czasu
wolnego. To wartość nie do przecenienia.
Realizacja tak potężnych zadań inwestycyjnych na pewno napotyka na trudności. Które z nich są najważniejsze ?

Warto podkreślić, że wysoka ocena Szkoły
powstała na bazie licznych wywiadów i
ankiet przeprowadzanych wśród uczniów
klas trzecich i czwartych, rodziców
uczniów, przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących ze Szkołą, przedstawicieli władz Szkoły, pracowników administracyjnych Szkoły, nauczycieli oraz w wyniku bezpośredniej obserwacji szkolnej społeczności dokonanej przez osoby kontrolujące podczas kilkudniowej ewaluacji.
Podsumowując wyniki ewaluacji można
stwierdzić, że Technikum nr 15 w ZS Nr 4 w
Kostuchnie, to nowoczesna, przyjazna i
bezpieczna Szkoła, potrafiąca sprostać
wymaganiom współczesności, ucząca młodych ludzi kreatywności, kładąca nacisk na
przedsiębiorczość i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na trudnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
(Pełen raport z ewaluacji na temat Szkoły
znajduje się w dokumentacji Kuratorium
Oświaty w Katowicach oraz w naszej Szkole. Dostępny jest również na stronie Zespołu Szkół Nr 4 - www.klenczar.pl)
Dyrektor szkoły — Damian Szmyt

przeprowadzić kompleksowy remont chodników w ul. Boya Żeleńskiego od ul. Lepszego w kierunku kopalni (po zakończeniu prac
kanalizacyjnych), będzie modernizowana ul. Zabłockiego i Kałuży.
Przystąpimy do opracowania projektu kompleksowej przebudowy
ulicy Armii Krajowej od ul. Jankego do Szarych Szeregów, zamierzamy też sporządzić koncepcję i projekt budowy parku przy ul. Wantuły. W roku przyszłym będą prowadzone prace związane z budową
kanalizacji i drogi w ul. Szałwiowej oraz znaczące prace inwestycyjne przy ul. Tunelowej. Na drobne prace remontowe w szkołach i
przedszkolach przeznaczono kwotę około 200 tys. zł. Na wszystkie
zadanie inwestycyjne i remontowe w dzielnicy Kostuchna zamierzamy przeznaczyć kwotę ponad 11 mln zł, niezależnie od robót kanalizacyjnych prowadzonych przez spółkę miejską Katowicka Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna.

Staramy się minimalizować zagrożenia związane z realizacją inwestycji. Oczywiście przy tak dużym froncie prac inwestycyjnych, których wartość sięga 2 miliardów zł nie sposób ustrzec się problemów. Myślę, że jednym z poważniejszych są problemy związane z
budową Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gdzie musieliśmy wypowiedzieć umowę wykonawcy tych prac. Pracujemy już nad
wyłonieniem nowej firmy, która dokończy budowę. Znaczące problemy mamy z realizacją prac kanalizacyjnych, niestety wykonawcy
prac nie dokładają należytej staranności by wykonać prace rzetelnie
w założonym czasie. Z kilku budów firmy te zostały wycofane. Wierzę jednak, że za rok o tej porze będę mógł powiedzieć, że cały proces inwestycyjny przebiega sprawnie i po naszej myśli.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, święta najbardziej rodzinne, które pozostają w pamięci na lata. Jak Pan wspomina
ten czas z perspektywy domu rodzinnego?

Jakie zmiany warte są odnotowania jeżeli chodzi o Kostuchnę?

Co z tej tradycji jest kultywowane w Pana rodzinie?

Podstawowe prace, które są prowadzone w dzielnicy to budowa lub
modernizacja sieci kanalizacyjnej. Niestety największym problemem
był remont kanalizacji w śladzie ul. Boya Żeleńskiego, bardzo duże
komplikacje związane z gruntem i uzbrojeniem podziemnym oraz w
moim przekonaniu nienależyta staranność wykonawcy robót powodowały wielkie uciążliwości – za które bardzo przepraszam . Ponadto
wartym odnotowania jest remont chodników w ulicach Koraszewskiego, Lepszego, Kściuczyka i częściowo w Boya Żeleńskiego wraz z
założeniem zieleni przyulicznej. Wykonano nowe chodniki wzdłuż
ulicy Stabika o co bardzo zabiegali mieszkańcy, niestety nie można
było tego dokonać wcześniej z uwagi na budowę kanalizacji. Wykonano też częściowo chodnik w ul. Smugowej. W tym roku wykonywano znaczące prace budowlane na oś. Bażantowo.
W roku przyszłym będzie wykonywane połączenie drogowe ul. Armii
Krajowej z ul. Pijarską (prace rozpoczęto już w tym roku), planujemy

W zasadzie wszystko, no może za wyjątkiem kompotu z dyni.

Zawsze był to dla mnie czas niepowtarzalny, czas wyjątkowej dobroci i ciepła rodzinnego. Gromadziliśmy się w kuchni przy stole wigilijnym, rozpoczynając wieczerzę wspólna modlitwą a potem łamaliśmy
się opłatkiem składając sobie życzenia. Zawsze na stole wigilijnym
był karp, ziemniaki i kapusta z grzybami, makówka, zupa grochowa,
moczka, kompoty z dyni, suszonych śliwek i truskawek, słodycze,
owoce – jabłka i pomarańcze. Po wieczerzy spotykaliśmy się przy
choince która znajdowała się w pokoju gościnnym, odbieraliśmy
prezenty, śpiewali kolędy.

Czego Pan życzy mieszkańcom Kostuchny na ten czas radosnego świętowania i nadchodzący 2013 rok?.
Życzę aby mieszkańcy naszej dzielnicy zawsze znajdowali w niej coś
takiego jak klimat domu rodzinnego, by czuli się tutaj wyjątkowo
dobrze i nie chcieli zmienić tego miejsca na żadne inne na świecie.
Życzę by ten czas Świąt Bożego Narodzenia było im dane spędzić w
gronie rodzinnym, by zawsze spotykało ich dobro, zrozumienie, szacunek. Życzę by nadchodzący 2013 rok był rokiem spełnionych planów i marzeń.
Dziękując za rozmowę prosimy Panie Prezydencie o przyjęcie
jak najcieplejszych życzeń świątecznych oraz noworocznych
dla Pana i najbliższej rodziny.
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NA ZDROWIE

W

dniu 22.11.2012r. w Filii nr 27
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostuchnie o godz. 18.00
odbyło się spotkanie z panem Andrzejem
Żakiem (specjalistą w chińskiej terapii i
medycynie tybetańskiej) pt. „Zdrowie, na
co dzień”. Temat tego spotkania wzbudził
duże zainteresowanie wśród mieszkańców
Kostuchny i wiele osób chętnie przybyło,
by w nim uczestniczyć. Znany terapeuta,
zajmuje się ziołolecznictwem, hydroterapią
i akupresurą. Autor licznych artykułów i
publikacji poświęconych naturalnym sposobom leczenia, a także poradników
„Zdrowie bez leków”, „Zdrowie za darmo”,
„Zdążyć przed rakiem”, „Kalendarz zdrowia”, „Dzienników zdrowia” i książki
„Pokonać chorobę”, cieszących się dużym
uznaniem czytelników. Na początku spotkania pan Żak zapoznał przybyłych z tematem naszego spotkania oraz w jaki sposób możemy sami sobie pomagać przy
różnorodnych dolegliwościach, które nas
często nękają. Wiemy, bowiem wszyscy, iż
stosując najprostsze sposoby „uzdrawiania”
a jest ich bardzo wiele, polepszą nasze życie. Otaczająca nas przyroda sama oferuje
nam wiele substancji leczniczych, z których
warto korzystać, tylko trzeba wiedzieć jak.
Nawet dzisiejsza medycyna często sięga do
przyrodniczej wiedzy wykorzystywanej od
pokoleń, by nieść nam zdrowie. Musimy
poznać swoje ciało tak, aby wiedzieć, gdzie
znajdują się nasze strefy refleksyjne i odpowiadające im narządy. Masaże receptorów
zniwelują różne drobne schorzenia. Nie
musimy rezygnować z leczenia farmakologicznego, ale dodatkowo stosując mieszanki ziołowe szybciej uporamy się z poszczególnymi dolegliwościami.
Po prelekcji naszego gościa uczestnicy
zadawali wiele pytań związanych z różny-

NA ZDROWIE — Jan Kochanowski

mi chorobami, na które pan Andrzej Żak
odpowiadał podając rozwiązania wodolecznicze, ziołowe oraz w formie masażu.
Dla wszystkich uczestników spotkania
przygotowano słodki poczęstunek, który
dla naszych gości był możliwy dzięki wspaniałym naszym darczyńcom państwu Józefowi i Renacie Lipa - w imieniu przybyłych
gości oraz pracowników biblioteki serdecznie dziękujemy. Wszystkim uczestnikom
spotkań zorganizowanych w naszej filii
bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony
czas oraz zachęcamy do dalszego, tak licznego jak do tej pory, w nich udziału.

Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Mieśca wysokie,
Władze szerokie
Dobre są, ale Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klinocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobie

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy złożyć wszystkim naszym czytelnikom wielu radosnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszystkiego, co najlepsze
w Nowym 2013 Roku.
Dorota Gapys
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