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WYDANIE
BEZPŁATNE

W 90 ROCZNICĘ
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
pamiętniając wydarzenia Plebiscytowe jakie miały miejsce na początku
ubiegłego wieku, 21 Marca 2011 r.
„Stowarzyszenie Powstania Śląskie 90”
zorganizowało dużą akcję przypominającą
wydarzenia jakie miały miejsce na ziemi
śląskiej na początku XX wieku.
W wielu punktach miasta były ustawione
"Komisje Plebiscytowe", gdzie tak jak 90
lat temu można było oddać swój głos za
przynależnością Śląska, a także otrzymać
pamiątkowe legitymacje jakie były wydawane upoważnionym do głosowania podczas tamtych wydarzeń oraz otrzymać ulotki informacyjne. Główną atrakcją był przejazd zabytkowego tramwaju w którym
działała mobilna komisja, która zatrzymując się na każdym przystanku przeprowadzając akcje informacyjna oraz happening
wśród przechodniów.
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UFO NAD POLSKĄ !
czyli

Inwazja kultury

A

ż się wierzyć nie chce, że tak
długo musieliśmy czekać na ten
pomysł, który wydaje się oczywisty i prosty zarazem, a grzechem byłoby nie zrobić z niego użytku.
Chodzi o nasz słynny i piękny, znany
już nie tylko w Polsce ale również w
Europie, katowicki „Spodek”.
Dlaczego teraz?
Promocja Katowic, a przy tej okazji
również najbardziej charakterystycznej budowli naszego miasta miała

PLAN ZADAŃ
SPOŁECZNYCH
I GOSPODARCZYCH
środę 21 grudnia ubiegłego roku
odbyła się sesja Rady Miasta
Katowice, podczas której uchwalono
między innymi budżet miasta na 2012
rok. Dochody miasta zaplanowano na
rekordowo wysokim poziomie bo około
2,0 miliardów złotych, przychody wyniosą około 1,6 miliarda złotych, deficyt w
wysokości około 0,4 miliarda zostanie
pokryty kredytami.
Na zadania inwestycyjne zaplanowano
wydatkować 835.696 złotych, na zadania remontowe zaplanowano wydatkować 54.829 złotych, pozostała kwota to
wydatki bieżące.

W
Dnia 2 maja 2011 odbyły się w Katowicach
obchody III powstania śląskiego. Impreza
miała miejsce w Parku Powstańców Śląskich obok charakterystycznego pomnika.
Impreza dzieliła się na trzy części – uroczystym złożeniem kwiatów pod pomnikiem
przez władze miasta Katowice, rekonstrukcją wydarzeń oraz piknikiem z koncertem
zespołów grających śląskie szlagiery.
Uroczystość pod pomnikiem rozpoczęła się
od przemarszu kompanii reprezentacyjnej
oraz orkiestry wojskowej z Gliwic.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

(Ciąg dalszy na stronie 2)

miejsce na przełomie 2010 i 2011
roku w związku z wyborem Europejskiej Stolicy Kultury, która wyłaniana jest przez Unię Europejską.
Przypomnijmy, 13 października 2010
roku wybrano 5 polskich miast, które
przeszły do drugiego etapu konkursu, były to: Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawa oraz Wrocław.
21 czerwca 2011 roku 13-osobowa
Komisja Selekcyjna, złożona z ekspertów Unii Europejskiej oraz polskich rzeczoznawców powołanych
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zwycięzcą konkursu ogłosiła Wrocław.
Wybór Europejskiej Stolicy Kultury
2016 wyzwolił w wielu środowiskach
naszego regionu ogromną energię,
którą należało jak najpełniej wykorzystać. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że właśnie w tej chwili Katowice
wyasygnowały spore pieniądze na promocję miasta i regionu, pod hasłem
„Inwazja Kultury”.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

SPOTKANIE
OPŁATKOWOKOLĘDOWE
NAUCZYCIELI
radycyjnie 6 stycznia członkowie Koła
Terenowego Związku Górnośląskiego
w Kostuchnie zorganizowali spotkanie
opłatkowo – kolędowe na które zaprosili
czynnych i emerytowanych nauczycieli
jednostek oświatowych z terenu Kostuchny.
Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą, którą
sprawowali wszyscy księża naszej parafii.
Msza Święta sprawowana była w intencji
żyjących i zmarłych nauczycieli. Szczególnie ważna była intencja za zmarłych nauczycieli.
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(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Raduje wysoki poziom wydatków
na cele inwestycyjne, gdyż dowodzi to, że miasto się rozwija, niepokoi jednak wysoki poziom wydatków bieżących.
Obok wyszczególniono zadania
inwestycyjne i remontowe ujęte w
budżecie miasta planowane do
realizacji w Kostuchnie w 2012
roku..
W/w nakłady stanowią 0,51 % z
ogólnej kwoty budżetu miasta na
zadania remontowe.
Dla porównania nakłady remontowe w dzielnicy w 2011 roku wynosiły 188.600 zł. i stanowiły 0,35
% tamtych wydatków.
Oprócz wyżej wymienionych zadań finansowanych bezpośrednio
z budżetu miasta, na terenie
dzielnicy będą realizowane zadania, które finansowane będą z
środków własnych firm, jak np.
kontynuacja budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy
Boya Żeleńskiego z przyległymi.
Wysokość
nakładów w 2012
roku na zadania inwestycyjne i
remontowe liczone na jednego
mieszkańca Kostuchny wyniosą:
1.354,38 zł., a w 2011 roku wynosiły: 842,31 złotych.

W zakresie zadań i zakupów inwestycyjnych zaplanowano:
1. Budowę drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską z odwodnieniem i oświetleniem wraz z
budową ronda w ciągu ulicy Armii Krajowej na kwotę:........................................... 2.600.000 zł.
2. Budowę sieci kanalizacyjnej, deszczowej i sanitarnej, oraz wodociągowej, a następnie drogi z
oświetleniem w ul. Szałwiowej na odcinku od ul. Boya Żeleńskiego do Armii Krajowej
na kwotę:.................................................................................................................. .. 2.500.000 zł.
3. Budowę odwodnienia i oświetlenia fragmentu ulicy Tunelowej od skrzyżowania z ulicami
Barcelońska, Głogowska, do ul. Wilczewskiego, oraz uregulowanie spraw terenowo prawnych
na kwotę:.................................................................................................................. .. 4.400.000 zł.
4.Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Wieniawskiego na kwotę:.......................... 25.000 zł.
5. Montaż rolet antywłamaniowych w oknach MDK ,,Południe”” na kwotę:................
8.000 zł.
6. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 29 na kwotę:................ 80.000 zł.
7. Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 41 na kwotę:................................................. 50.000 zł.
8. Budowę chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Bukszpanowej na odcinku od ulicy
Wilczewskiego do ulicy Stabika na kwotę:................................................................. 500.000 zł.
9. Budowę chodnika w ulicy Stabika na odcinku od ulicy Szarych Szeregów do ulicy
Bukszpanowej na kwotę:............................................................................................ 500.0 00 zł.
10 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szarych Szeregów i Boya Żeleńskiego
na kwotę:.................................................................................................................. ..... 400,000 zł.
11.Budowa boiska do piłki nożnej z budynkiem gospodarczym i wiatą przy ulicy Pijarskiej
na kwotę:.................................................................................................................. ..... 788.667 zł.
Razem zadania inwestycyjne:............................................................................... 11.851.667 zł.
W/w nakłady stanowią 1,40 % z ogólnej kwoty budżetu miasta na zadania inwestycyjne.
Dla porównania nakłady inwestycyjne w dzielnicy w 2011 roku wynosiły: 7395.088 złotych i
stanowiły: 1,06 % tamtych wydatków.
W zakresie zadań remontowych zaplanowano:
1. Remont boiska sportowego, elewacji budynku i instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej
Nr 29 na kwotę:........................................................................................................... 50.900 zł.
2. Remont instalacji elektrycznej i pokrycia dachowego w Gimnazjum Nr 18
na kwotę:................................................................................................................. ...... 86.000 zł.
3. Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych, oraz elewacji budynku w Przedszkolu Nr 41
na kwotę:................................................................................................................. ...... 21.300 zł.
4. Naprawy i konserwacje w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 42 na kwotę.............. 2.900 zł.
5. Remont sali gimnastycznej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 4
na kwotę:................................................................................................................. ...... 118.400 zł.
Razem zadania remontowe na kwotę:.................................................................... 279.500 zł

Na zakończenie, mimo że sprawa nie dotyczy bezpośrednio naszej dzielnicy, a Szpitala Miejskiego w Murckach z usług którego korzysta wielu mieszkańców Kostuchny, warto odnotować fakt dalszej jego modernizacji. Modernizacja obejmuje oddział
neurologiczny i Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i pochłonie kwotę 1.041.350 złotych.
Bernard Uszok
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MDK POŁUDNIE – KOSTUCHNA
Miejski Dom Kultury „Południe” przygotował program imprez kulturalnych i artystycznych na styczeń 2012 roku.
Myślę, że każdy powinien znaleźć w tej
ofercie coś interesującego dla siebie.
Mamy już za sobą cykl imprez poświęconych postaci Zbigniewa Cybulskiego —
wybitnego polskiego aktora, który wsławił

się niezapomnianymi kreacjami w takich
kultowych filmach jak „Popiół i diament”
czy „Rękopis znaleziony w Saragossie”.
Ponadto mieli już swój turniej pasjonaci
śląskiej gry karcianej SKAT.
Świąteczną atmosferę przywoła „Festiwal
kolęd i pastorałek”, na który zapraszamy
w sobotę 14 stycznia 2012 r. o godz. 10.00
24 i 25 stycznia 2012 odbędą się koncerty
przygotowane przez IPiUM „Silesia” dla
szkół z naszej dzielnicy
27.01.2012 roku o godz. 18.00 zapraszamy
wszystkich zainteresowanych historią deportacji Ślązaków do ZSRR, na prelekcję
„Do przeklętego raju” – spotkanie poprowadzi dr Dariusz Węgrzyn z IPN w Katowicach. W trakcie spotkania przewidziany
jest panel dyskusyjny podczas którego nasz
gość będzie odpowiadał na Państwa pytania
i spróbuje wyjaśnić złożone uwarunkowania historyczne i polityczne z jakimi musiało zmierzyć się wiele śląskich rodzin.

30.01-10.02 akcja „Zima w mieście 2012”
Dzieci z województwa śląskiego odpoczywać będą w tym roku w dniach od 30 stycznia do 12 lutego.
1 lutego 2012 roku o godz. 10.30 zapraszamy na spektakl dla dzieci w wykonaniu
aktorów teatru „Trip” z Krakowa pod tytułem „Królewna Fasolka” (wstęp wolny)
4 lutego 2012 roku o godz. 18,00 wszystkich miłośników dobrej zabawy zapraszamy na „Biesiadę Śląską” z znakomitym
zespołem HAJNA BAND. W programie
muzyka śląska i biesiadna, a ponadto
„wice”, zabawy i konkursy. Organizatorzy
zapewniają, że podczas imprezy nikt nie
powinien być głodny ani spragniony.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w MDK
Kostuchna, kontakt tel. 32 2094772.
8 lutego 2012 o godz. 10.30, spektakl dla
dzieci w wykonaniu aktorów teatru „Trip”
z Krakowa pod tytułem „Tajemnice skarbu
na kurzej nóżce” (wstęp wolny)
Szczegóły na naszej stronie internetowej:

www.mdkpoludnie.com
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Kampania realizowana jest w następujących miastach : Warszawa, Kraków,
Poznań, Wrocław, Gdańsk, Lublin oraz
w samych Katowicach.
Jako element wyróżniający użyto wizerunku „Spodka”, który znakomicie
koresponduje z hasłem kampanii i jest
doskonale rozpoznawalny przez większość mieszkańców Polski.

Skąd wziął się pomysł na taką
właśnie kampanię?
30 października 1938 roku, słuchacze
stacji CBS usłyszeli emocjonującą relację z lądowania Marsjan na Ziemi.
Transmisja, będąca w rzeczywistości
słuchowiskiem opartym na powieści
H.G. Wellsa „Wojna Światów”, wywołała panikę wśród słuchaczy stając się

W 90 ROCZNICĘ
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Wojsko wyglądało wspaniale, wyglancowane buty, białe rękawiczki, świecące w słońcu instrumenty i broń. Orkiestra grała tradycyjne polskie pieśni patriotyczne.
Najpierw kwiaty złożyli przedstawiciele
wojskowi potem lokalni politycy. Kilku z
nich wygłosiło przemówienia chwalące
postawę powstańców oraz zwracające uwagę na odchodzenie w niepamięć wydarzeń z
tamtych lat.
Następnie przedstawiono rekonstrukcję
wydarzeń sprzed prawie wieku...
Z południowej części parku wybiegła grupa
krzyczących i strzelających powstańców na
niemieckie barykady. Trzy oddziały różnymi drogami sukcesywnie poruszały się od
przeszkody do przeszkody. Obydwie strony odpowiadały gradem kul. Huk, dym i
zapach prochu towarzyszył nieustannie w
natarciu. Gdy skończyła się amunicja, doszło nawet do walki wręcz. Wreszcie po

najsłynniejszym programem radiowym
w historii.
Katowickie „UFO” niejako samo w sobie nasuwa takie skojarzenia, należało
tylko ubrać to w odpowiednią formę
graficzną i dobrze sprzedać. Tak też
się stało, dając od 5 listopada 2011
roku początek kampanii miasta Katowice – „Inwazja kultury”.
Nawiązując do tamtego słuchowiska
zorganizowano akcje polegające
na przerywaniu nadawania programów
na monitorach i telewizorach w salonach „Saturn” i emisji spotu telewizyjnego o inwazji latającego „Spodka” na
miasta w Polsce. Akcję uzupełniono
wywiadami z klientami oraz badaniami
dotyczącymi postrzegania marki Katowice.
Miejskie akcje przeprowadzono już w
Krakowie, Warszawie, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu a zakończono 26 listopada eventem w Katowicach.
długiej wymianie ognia powstańcy gromadą ruszyli w ostatecznym natarciu na główny posterunek Niemców. Dowódca widząc
swoją dramatyczną sytuacje – brak amunicji i ludzi, rzuca swoją broń i podnosi ręce
do góry. Dwóch pozostałych Niemców
naśladuje gest oficera. Powstańcy wkraczają na ostatni posterunek. Jeden z Niemców
krzyczy po niemiecku: „Nie strzelać! Jestem Ślązakiem”. Powstańcy wyśmiewają
go, mówiąc: „Ja! Takiś jest Hanys? A do
swoich żeś strzeloł!”.

Z ramienia Stowarzyszenia Powstania Śląskie 90 za organizację części oficjalnej i
artystycznej odpowiadał Pan Krystian
Szulc, rekonstrukcje wydarzeń przygotował
Tomasz Olejniczak.

Ten sam spot reklamowy możemy zobaczyć w Internecie i telewizji.
Celem kampanii i towarzyszącemu im
spotowi jest podkreślenie kulturowego
potencjału miasta poprzez promocję
organizowanych w Katowicach wielkich imprez artystycznych takich jak
Rawa Blues, OFF Festival czy biennale
plakatu. W spocie udział biorą, kojarzeni z Katowicami artyści, muzycy –
Artur Rojek i Ireneusz Dudek.
Po sygnałach jakie docierają z wszystkich miast w których kompania się
odbyła możemy wnosić, że cała akcja
przyniesie zamierzony skutek. Większość respondentów podkreśla, że wykorzystanie „Spodka” w taki właśnie
sposób było znakomitym pomysłem i na
pewno zostanie dobrze zapamiętane.
Jest to już kolejny krok na drodze do
zmiany wizerunku Katowic, mającego
zmienić postrzeganie naszego miasta,
do niedawna kojarzonego jako miejsce
zadymione, brudne i bez perspektyw.
Miejmy nadzieję, że kolejne inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną,
sportową i kulturalną oraz właściwa
promocja miasta spowodują pozytywne postrzeganie Katowic i całego Śląska przez mieszkańców innych regionów naszego kraju. To z kolei powinno
pozwolić na szybszy rozwój, napływ
kapitału i zintensyfikowanie lokalnych
środowisk biznesowych. W konsekwencji, wszystkie działania mają skutkować poprawą wskaźników makroekonomicznych, rozwojem przedsiębiorczości oraz dalszym zmniejszeniem bezrobocia na Śląsku.
Krzysztof Kukliński
10 Września w ramach obchodów Dni Katowic podczas festynu na lotnisku Muchowiec, Stowarzyszenie we współpracy z
Narodowym Bankiem Polskim przeprowadziło kolejną akcję upamiętniającą III Powstanie Śląskie. NBP premierowo zaprezentował i promował okolicznościowe monety 2zł i 10zł, które można było nabyć na
specjalnie zorganizowanym stoisku, a część
także wygrać odpowiadając na pytania
związane z Powstaniami Śląskimi, zadawanymi przez rekonstruktorów oddziałów
powstańczych.
Stowarzyszenie zaprezentowało swoją dioramę, gdzie można było podziwiać sprzęt
wojskowy z okresu oraz powstańczy okop.
Całość uzupełniały atrakcyjne tablice prezentujące historię oraz zdjęcia ze wszystkich 3 powstań.
Ponadto Stowarzyszenie przeprowadzało
różnego rodzaju konkursy wśród młodzieży
szkolnej na temat Powstań Śląskiej.
Więcej o działalności Stowarzyszenia można dowiedzieć się na oficjalnej stronie facebookowej: http://www.facebook.com/
PowstaniaSlaskie90
Tomasz Olejniczak
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W UBOGIJ STAJYNECZCE

SPOTKANIE OPŁATKOWO —
KOLĘDOWE NAUCZYCIELI
(Ciąg dalszy ze strony 1)

W ubogij stajyneczce Jezusek nyno
A Jego Mamuliczka nieba Mu przygino
Nynej se Jezusku, nynej se nynej
A Ty Mu Mamuliczko
Nieba przyginej
Nynej se dzieciąteczko moja perełko
Nynej umiłowane moje pieścidełko
Nynej se Jezusku, nynej se nynej
A ty Mu Hanysku piyknie zaśpiywej
7 grudnia 2011 roku o godzinie 18.00
odbyło się w Filii 27 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach - Kostuchnie spotkanie przedświąteczne dla czytelników pt.
„Kto żyje, temu weselić się godzi, gdy do
natury ludzkiej Bóg przychodzi”. Wspaniały występ kolędowy muzyczno - wokalny
młodzieży z Gimnazjum Nr 18 wzbogacił
to spotkanie. Wszystkim uczestnikom
udzielił
się
nastrój
świątecznobożonarodzeniowy, tak iż zgromadzeni
goście wspólnie śpiewali kolędy. Nie zabrakło także kolęd, jakie kiedyś były śpiewane w gwarze śląskiej. Przygotowane
wcześniej i rozdane uczestnikom spotkania
teksty kolęd sprawiły, że każdy mógł śpiewać i w ten sposób wyrażać radość z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Dla przybyłych gości przygotowano słodki
poczęstunek, który był możliwy dzięki naszemu darczyńcy - państwu Józefowi i Renacie Lipa, za co im bardzo serdecznie
dziękujemy. Niech takie chwile i świąteczny nastrój umocnią nadzieję na
spełnienie najskrytszych marzeń, a
Nowy 2012 Rok przyniesie spokój,
zdrowie i wszelką pomyślność.
Pragniemy jednocześnie serdecznie zaprosić wszystkie dzieci na zajęcia do biblioteki
w czasie ferii zimowych, które odbywać się
będą pod hasłem: „Zimowe safari Tomka i
Sally”. Zajęcia będą miały miejsce w
dniach: 30.01- 10.02.2012, od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.30-15.30.
Gwarantujemy wiele atrakcji i wspaniałą
zabawę.
Dorota Gapys

Od czasu pierwszego spotkania opłatkowego, które odbyło się w 1991 roku
do wieczności odeszli następujący
nauczyciele: Urszula Bywalec, Zofia
Czorny, Apolina Dyjas, Marta Krasoń,
Wanda Łuszczewska, Zofia Mitas,
Irena Wojciechowska, Urszula Żebrowska.
Przy tej okazji pragnę bardzo gorąco
prosić wszystkie osoby, które znały
tych nauczycieli o spisanie swoich
wspomnień o nich i przesłanie ich na
mój adres. Być może udałoby się stworzyć mini monografię o tych nauczycielach i zachować o nich pamięć na
dłużej.
Po Mszy Świętej druga część spotkania odbyła się w auli Domu Katechetycznego.

Atmosfera kolędowania wkrótce
udzieliła się wszystkim uczestnikom.
Bardzo pięknie zabrzmiały wykonane
indywidualne kolędy przez Panie Helenę Dudzik, Irenę Sroka i Jadwigę
Baniak.
Na zakończenie spotkania Pani Mirosława Pelc podziękowała w imieniu
wszystkich nauczycieli za zorganizowanie tegorocznego spotkania z prośba
o dalsze ich kontynuowani.

Po przywitaniu przybyłych uczestników spotkania w liczbie około 80
osób, życzenia noworoczne złożył
Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr
Uszok. Następnie uczestnicy spotkania
składali sobie indywidualne życzenia
dzieląc się opłatkiem. Obrzęd ten u
wszystkich wzbudza wiele miłych
emocji.
W trakcie spotkania kolędy i pastorałki
śpiewał zespół Sławka Jarzyny.

W imieniu organizatorów spotkania
składam serdeczne podziękowanie
księdzu proboszczowi, księżą wikarym, Panu Prezydentowi, właścicielom
restauracji Anna – Maria, KIM i piekarni Renaty i Józefa Lipa, oraz dyrektorowi MDK ,,Południe”, oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w
przygotowaniu spotkania – serdeczne
Bóg zapłać!
Bernard Uszok

KARNAWAŁ 2012

wypożyczalnia strojów, która mieści się w filii MDK w Zarzeczu przy
ul. P. Stellera 4. Tel.: 32 202 97 67
Znajdziecie w niej Państwo zarówno stroje ludowe i regionalne
(górnik, Ślązaczka, góral) jak i stroje estradowe (cyganka, czerwony
kapturek i inne).
Otwarte w tygodniu od pon. - piątek
w godzinach od 7.30 do 12.30 .
Cena za wypożyczenie:
strój ludowy - 15 zł/komplet/5 dni
,strój estradowy – 10 złotych/
sztuka/5 dni.

arnawał to czas zabaw, również dla tych najmłodszych.
Każda szkoła czy przedszkole organizują zabawy karnawałowe dla
swoich wychowanków.
Dla rodziców częstokroć jest to
ogromny kłopot, bo w co ubrać
córkę lub syna na taki bal przebierańców?
Nie wszyscy może wiedzą, że z
pomocą może przyjść nam wtedy

K
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