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WYDANIE
BEZPŁATNE

O

d kilku już
lat prowadzona jest
akcja, której
celem jest
promowanie
trzeźwego
stylu życia.
Chociaż
na
przestrzeni tych
dziesięciu lat hasło
reklamujące ją się zmieniało to cel był ten
sam. Teraz włączają się kierowcy z zawołaniem: „Prowadzę Jestem Trzeźwy”
A problem wydaje się być niebagatelny, o
czym najlepiej świadczy podsumowanie
sytuacji na polskich drogach w 2011 roku.
Tylu zabitych na drogach nie było od czterech lat - wynika z danych Komendy Głównej Policji. Czy zawiniło tylko podniesienie
limitów prędkości maksymalnej? Swój
spory udział w tych liczbach ma alkohol.
W 2011 r. w wypadkach drogowych zginęło 4.114 osób. To o 1/9 więcej niż rok
wcześniej. Wzrosła nie tylko śmiertelność,
ale też liczba wypadków drogowych. Łącznie było ich 39.4 tys., czyli o 2,5 proc. więcej niż w 2010 r.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

Najmłodsze siatkarki
Z Kostuchny

B

ardzo udanie rozpoczęły udział w
turnieju „KINDER+SPORT” w minisiatkówce zespołów czteroosobowych
dziewczęta reprezentujące Uczniowski
Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

WIECZORY MŁODYCH
TALENTÓW W MDK

T

radycja prezentowania na scenie kostuszańskiego Domu Kultury młodych
artystów sięga okresu 2005-2007.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

SELEKTYWNA
ZBIÓRKA ŚMIECI

W

zeszłym roku pisałem, że już
niebawem czeka nas „rewolucja
śmieciowa”, którą przygotowało
i pilotować będzie Ministerstwo Środowiska. Nowe zarządzanie odpadami komunalnymi, w którym gminy odpowiadają za
zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi

XVII Sesja Rady
Jednostki Pomocniczej Nr 21
w Kostuchnie

W

dniu 26 stycznia 2012 roku
odbyło się kolejne XVII posiedzenie Rady Jednostki Nr 21 w Kostuchnie. Na początku Przewodniczący
Zarządu Rady przywitał pana Łukasza
Blocha — młodszego aspiranta policji,
naszego nowego Dzielnicowego, który
został zaproszony na posiedzenie Rady Jednostki, aby przedstawić stan
bezpieczeństwa w dzielnicy (Relacja z

odpady zaczęło obowiązywać od 1 stycznia
2012 r. na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady
z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. W ten sposób Polska dołącza do
europejskiego standardu zagospodarowania
śmieci komunalnych. Na terenie całego
kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

tego spotkania w dalszej części).
Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21 powitał uroczyście w
naszym gronie nowego radnego, pana
Władysława Małyjurek, który zastąpił w
Radzie pana Jana Chudy.
Następnie Rada zajęła się skargą pana
Waldemara Dobosz w sprawie posadzenia krzewów iglastych , które miałyby pełnić skuteczną ochronę przed
hałasem ze wspomnianego placu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że
Rada wykonała wszystkie ustalenia z
październikowego spotkania Państwa
Dobosz z Radnymi.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

Nowa sygnalizacja świetlna
w Kostuchnie

O

d dłuższego czasu dochodziły do
nas prośby od mieszkańców w
sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic BoyaŻeleńskiego i Szarych Szeregów.
Wszystko wskazuje na to, że sprawa w
niedalekiej przyszłości doczeka się szczęśliwego zakończenia. Zabezpieczone zosta-

ły środki do realizacji tego zadania w budżecie miasta na 2012rok, zlecono opracowanie dokumentacji oraz omówiono szczegóły tego projektu podczas spotkania w
dniu 23 stycznia bieżącego roku, zarządu
Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21 z projektantem, panem Krzysztofem Trólką.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Nowa sygnalizacja świetlna
w Kostuchnie
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Projektant przedstawił Zarządowi zarys koncepcji wykonania
przedmiotowej sygnalizacji, która ma poprawić bezpieczeństwo na
tym skrzyżowaniu oraz usprawnić wyjazd pojazdów z ulicy BoyaŻeleńskiego w kierunku ul. Armii Krajowej oraz w kierunku Murcek.
Zostaliśmy poinformowani, że biuro projektów, które go jest reprezentantem przeprowadziło badanie natężenia ruchu pojazdów oraz
ruchu pieszych. Z badań tych wynika, że ruch pojazdów jest znaczny, co uzasadnia wykonanie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.
Natomiast stosunkowo niewielki jest obciążenie ruchem pieszym,
zwłaszcza na przejściu dla pieszych w okolicy ul. Ogrodzińskiego,
co z kolei ma istotne znaczenie w perspektywie planowanych koniecznych zmian. Istniejąca infrastruktura kanalizacyjna (studzienki
ściekowe) oraz telefoniczna (szafa telekomunikacyjna) uniemożliwiają ustawienia sygnalizatora świetlnego dla pieszych przy przejściu w okolicy ul. Ogrodzińskiego. W związku z tym przejście w
tym miejscu musi zostać zlikwidowane i przesunięte w kierunku ul.
Wieżowej. Mieszkańcy ul. Ogrodzińskiego chcąc udać się w kierunku kościoła będą musieli skorzystać z przejścia dla pieszych
przy restauracji „Anna Maria”. Ponadto przejście dla pieszych na
ul. Boya-Żeleńskiego zostanie przesunięte kilka metrów wyżej.

XVII Sesja Rady
Jednostki Pomocniczej Nr 21
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Odczytano obszerne pismo Pana Prezydenta Katowic w sprawie zgłoszonych przez Radę propozycji zmian w
Statucie Rady Jednostki Pomocniczej
Nr 21. Jak czytamy w powyższym piśmie, zgłoszone propozycje nie uzyskały aprobaty Pana Prezydenta, co było
skutkiem negatywnej oceny działu
prawnego Urzędu Miasta.
Następnie podniesiono kwestię skweru
przy skrzyżowaniu Boya-Żeleńskiego i
Sołtysiej, który należałoby wyremontować i dokonać przycinki drzew.
Rada wystąpi do Zakładu Zieleni Miejskiej, również w sprawie uporządkowania skweru przy skrzyżowaniu ulic Migdałowców i Szramka.
Omówiono kwestie związane projektowaną sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic, Boya-Żeleńskiego i Szarych
Szeregów. Poinformowano Radnych o
zmianach jakie będą konieczne podczas realizacji tego przedsięwzięcia, a
które zostały przedstawione na spotkaniu w terenie, Zarządu Rady z projektantem, panem Krzysztofem Trólką.
Omówiono kwestie poruszane przez
mieszkańców podczas pełnionych dyżurów Radnych.
· Radny Andrzej Lach zgłosił potrzebę
wydłużenia trasy autobusu linii Nr 689 z
Murcek do Giszowca. Wniosek swój
uzasadnia zmianami strukturalnymi
jakie miały miejsce w obrębie funkcjo-

Jak zapewnia projektant, zmiany te są konieczne i nie powinny
utrudnić ruchu pieszych na tym skrzyżowaniu. Zamontowanie instalacji świetlnej powinno w ewidentny sposób poprawić bezpieczeństwo kierujących samochodami oraz pieszych, a ponadto
usprawni przepływ strumienia pojazdów we wszystkich kierunkach. Każdy kierujący doskonale wie jak trudno było się wydostać
na tym skrzyżowaniu z Kostuchny w kierunku północnym.

nowania kopalń: Murcki, Boże Dary i
Staszic, w wyniku których duża liczba
pracowników z terenu Kostuchny musi
dojeżdżać do pracy do kopalni Staszic
w Giszowcu.
Zgłoszono potrzebę ustawienia znaku
„Zakaz zatrzymywania się i postoju” w
obrębie przedszkola Nr 42. Zwrócono
uwagę, że kierowcy dowożący samochodami dzieci do przedszkola nagminnie łamią w tym miejscu przepisy o ruchu drogowym, stwarzając tym samym
sytuacje niezwykle niebezpieczne. Podkreślono przy tym, że parking przy ul.
Migdałowców znakomicie rozwiązuje
sprawę pojazdów dowożących dzieci
do przedszkola.
Krzysztof Kukliński — Sekretarz Rady

SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM
Młodszy asp. Łukasz Bloch zrelacjonował
problemy związane z bezpieczeństwem w
dzielnicy Kostuchna. Zwrócił on uwagę na
poprawę bezpieczeństwa w rejonach wcześniej zagrożonych tj. teren nieczynnego
dworca PKP, okolice sklepu nocnego w
pobliżu przejazdu kolejowego, czy parkingu przy kopalni. W dalszym ciągu rozmów
o bezpieczeństwie dyskutowaliśmy problem sprzedaży alkoholu nieletnim. Apelujemy do właścicieli sklepów i przypominamy, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest
przestępstwem. Ustawa o wychowaniu w
trzeźwości przewiduje dwie sankcje w
przypadku stwierdzenia złamania zakazu
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
Jedna z nich to sankcja administracyjnoprawna, polegająca na cofnięciu zezwolenia
na sprzedaż alkoholu na drodze administracyjnej. Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy orzecze-

Krzysztof Kukliński
nia kary za popełnione przestępstwo, tzn.
sprzedaż alkoholu nieletnim.
Zdarza się tak, że widzimy jakieś zdarzenie,
czyn o charakterze przestępczym, chuligańskie wybryki i nie reagujemy. Narzekamy
na hałasy sąsiadów, na zniszczone mienie,
palone kosze na śmieci, zniszczone klatki
schodowe, ale nie zgłaszamy tego nikomu,
nie dzwonimy na komisariat, bo zazwyczaj
boimy się kłopotów, jakie mogą z tego
wyniknąć tzn. bycie świadkiem w sprawie,
wezwania na komisariat, zeznania, a najgorsze, co może się zdarzyć to np. zemsta
ze strony bandziora, powybijane szyby
przez sąsiadów itp… Wyjaśniamy naszym
czytelnikom, że istnieje możliwość złożenia
zawiadomienia bez podawania swoich danych personalnych. Możemy zadzwonić i
powiadomić dyżurnego komisariatu o jakimś zdarzeniu bez przedstawiania się.
Każde takie zgłoszenie będzie sprawdzone i
na pewno w miejsce wskazane przez dzwoniącego podjedzie patrol policji. Niestety w
przypadku takiego zgłoszenia często okazuje się, że nie ma świadków zdarzenia i jest
kłopot z wyciągnięciem prawnych konsekwencji wobec sprawców.
Dzielnicowy mł. asp. Łukasz Bloch zapewnia, że jest do dyspozycji mieszkańców
można zadzwonić i umówić się na rozmowę. Zapewnia też o zachowaniu pełnej
anonimowości, jeśli taka będzie wola rozmówcy.
Podaję poniżej telefony bezpośrednio do
IV Komisariatu Policji w Katowicach i
dzielnicowego:
IV Komisariat Policji w Katowicach

tel. 32 202 85 25
Dzielnicowy mł.asp. Łukasz Bloch

tel. 600 208 555
Sławomir Jarzyna
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ŚMIECI
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty
zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze
uchwały stawką. W zamian za to gmina
wybierze przedsiębiorcę, który opróżni
śmietnik, a jego zawartość wywiezie. Będzie również musiała sprawować nadzór
nad dalszym losem odpadów. Dzięki równej stawce, bez względu na ilość wytworzonych w danym gospodarstwie domowym
odpadów, nikomu nie będzie opłacało się
podrzucać śmieci ani do lasu ani do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych
piecach. Zwłaszcza teraz zimą ten ostatni
argument najmocniej przemawia do wyobraźni, kiedy musimy przespacerować się na
„świeżym powietrzu”, a dech nam zapiera
nie siarczysty mróz, lecz wyziewy z komi-

nów. Świadomość społeczna szkodliwości
spalania odpadów jest coraz większa, a
rozwiązania prawne związane z ujednoliceniem systemu opłat za wywóz nieczystości
powinien wytrącić z rąk ostatni z argumentów – ekonomiczny.
Polska na pełne wdrożenie tych zasad przyjęła poniższe kalendarium:
1 stycznia 2012 r. – zaczyna się rewolucja
śmieciowa w Polsce! Gminy mają do półtora roku (do połowy 2013 r.) na wprowadzenie na swoim terenie nowego sposobu zarządzania odpadami, wyłonienie firm przewożących odpady w przetargach i poinformowanie mieszkańców o nowym systemie.
1 lipca 2012 r. – sejmik województwa
uchwali aktualizację wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone

Najmłodsze siatkarki z Kostuchny

UKS ŹRÓDEŁKO KATOWICE przed
rozpoczęciem turnieju w Mikołowie
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Nasze „małolaty”, prowadzone przez trenerki Ewę Ciesielską i Katarzynę Krakowczyk uczestniczyły w dwóch turniejach:
8 grudnia 2011 r. w Mikołowie oraz
22 grudnia 2011 r. w Gliwicach.
Po tych turniejach awansowały do ćwierćfinałów Mistrzostw Śląska z pierwszego
miejsca w grupie.

Ich sukces jest tym większy, że trenują ze
sobą dopiero trzy miesiące, a ich przeciwniczkami były dziewczęta, uczęszczające
do klas sportowych, trenujące ze sobą od
kilku lat. Zawodniczki są uczennicami
okolicznych szkół podstawowych. W skład
zespołu UKS ŻRÓDEŁKO wchodzą:
Dominika Krakowczyk (5) - kapitan, Angelika Balicka (1), Dominika Stodółka (2),
Aleksandra Roj (3), Doriana Śmiłowska (4)
i Wioletta Trojan (6).

zostaną regiony oraz regionalne instalacje
do zagospodarowania odpadów, czyli
wskazane miejsca, gdzie będą przetwarzane
odpady: np. spalane, sortowane i kompostowane.
1 stycznia 2013 r. – do tego czasu gminy
powinny uchwalić lokalne regulaminy
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane również wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Tego dnia
rozpoczną się kampanie edukacyjnoinformacyjne dla mieszkańców na temat
nowych zasad odbioru odpadów w ich gminie.
1 lipca 2013 r. – zatrudnione przez gminy
firmy odbierają śmieci na terenie całego
kraju – Polska dołącza do europejskiego
standardu zagospodarowania odpadów.
Każdy mieszkaniec może oddać dowolną
ilość śmieci.
Czekamy teraz na nowe stawki za wywóz
śmieci, które miejmy nadzieję zostaną ustalone rzetelnie i na rozsądnym poziomie.
Krzysztof Kukliński

WIECZORY MŁODYCH
TALENTÓW W MDK
Inicjatorem i organizatorem tych wydarzeń był
ówczesny wikariusz naszej parafii ks. Grzegorz
Śmieciński. Imprezy te adresowane były do
uczniów i nauczycieli zarówno Gimnazjum nr
18 jak i Zespołu Szkół nr 4. Zdolni uczniowie
tychże szkół przygotowywali program artystyczny, który prezentowali głównie dla swoich
najbliższych oraz zaproszonych nauczycieli. Po
odejściu z Kostuchny ks. Grzegorza, nikt nie
podjął się kontynuowania tej pięknej tradycji i
na kilka lat odeszła ona w niepamięć. W roku
2011 będąc w piotrowickim „Old Timer Garage” usłyszałem zespół młodych artystów, 15-16
letnich muzyków grających trochę rocka, trochę bluesa. Wówczas pojawił się pomysł powrotu do promowania u nas w Kostuchnie
młodych artystów. Grupa „the Treep”, o której
wspomniałem wystąpiła jeszcze na festynie
„Dni Kostuchny” a w listopadzie ubiegłego
roku na „Wieczorze Młodych Talentów”. W
taki oto sposób wróciliśmy do trochę zapomnianej imprezy. Zmieniła się forma
„Wieczorów…”, gdyż nie jest to już skomasowana prezentacja wszystkich artystów w jednym czasie. Postanowiłem oddać scenę i zorganizować cały wieczór dla jednego zespołu. Na
koncert „The Treep” przyszła młodzież z Kostuchny, Piotrowic, Podlesia, Zarzecza. Sala
zapełniona była w 100%.
17 lutego zapraszam na artystę z Kostuchny.
Młody, bo zaledwie 16 letni Patryk Skrzydło,
uczeń naszego Gimnazjum ma już za sobą
kilka znaczących koncertów oraz własne produkcje audio wizualne. Raper nie tylko tworzy,
śpiewa, ale także gra na pianinie i perkusji.
Zapraszam na koncert i spotkanie z underground'owym raperem Patrykiem KID” Skrzydło
z Kostuchny 17 lutego o godz. 18:00 do Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach – Kostuchnie.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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JEDZ I PRZECHOWUJ ZDROWO

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Od 1 stycznia 2011 roku w Polsce obowiązują nowe,
wyższe limity prędkości na autostradach i drogach
ekspresowych. Wynoszą one obecnie odpowiednio
140 i 120 km/h. Ponadto prawo dopuszcza tolerancję
błędu urządzeń pomiarowych o kolejne 10 km/h.
Wynika z tego, że na autostradzie może niemal bezkarnie jechać nawet 150 km/h. To jedne z najbardziej
liberalnych przepisów w Europie.
A udział pijanych kierowców w ruchu drogowym jest
zastraszająco wysoki. Wystarczy wspomnieć, że tylko
w samym okresie bożonarodzeniowym policja odnotowała 44 zabitych i 408 rannych w 301 wypadkach.
Zatrzymano również 990 nietrzeźwych kierowców, a
to przecież tylko ujawnione przypadki, pełna liczba
tych którzy jadą na „podwójnym gazie” jest wielokrotnie wyższa!
Województwo śląskie przyłączyło się do kampanii
"Prowadzę jestem trzeźwy". Wizerunek kampanii
będzie widoczny na plakatach, autobusach i tramwajach. Ponad 1000 breloków "Prowadzę jestem trzeźwy" zostało przekazanych śląskiej policji. Breloki
będą wręczane przez policję trzeźwym kierowcom.
Policjanci podkreślają, że idea kampanii jest spójna z
ustawowymi działaniami, do których powołane są
organy ścigania między innymi policja. Wszelkiego
tego rodzaju inicjatywy prowadzące do zminimalizowania liczby uczestników ruchu drogowego będących
pod wpływem alkoholu są przez nas jak najbardziej
popierane.
Niestety świadomość wielu kierowców w tym temacie nadal pozostawia wiele do życzenia, a co gorsza
utrwaliły się niebezpieczne stereotypy i zachowania.
Jak pokazują badania, wszystkie te „cudowne” sposoby postawienia nas na nogi po wypiciu alkoholu są
nieprawdziwe i jedyny skuteczny sposób to, co najmniej 24 godzinna wstrzemięźliwość od alkoholu
przed planowaną jazdą samochodem.
Fachowcy, którzy na co dzień analizują wypadki z
udziałem pijanych kierowców formułują coraz bardziej radykalne wnioski w sprawie walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem — nawet takie, że:

Nietrzeźwy kierowca musi tracić prawo jazdy
na zawsze. I to nie tylko ten, który spowoduje
wypadek. Bez prawa łaski. Bez względu na to,
kim jest. Rolnikiem czy posłem, urzędnikiem
czy policjantem, bezrobotnym ojcem wielodzietnej rodziny czy popularnym artystą, lekarzem
czy prokuratorem. Surowe prawo, jednakowe
dla wszystkich, konsekwentnie stosowane. To
jedyna droga.
Krzysztof Kukliński

D

nia 26 stycznia o godz.18.00
odbyło się spotkanie z panią
Joanną Romańczuk pt. „Jedz i przechowuj zdrowo” w Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostuchnie. Piękny pokaz plastikowych naczyń został zamieniony przez prelegentkę w spotkanie kulinarne. Uczestnikom zaserwowano capuccino, sernik
na zimno oraz rogaliki drożdżowe.
Ciasto drożdżowe zostało przygotowane na początku spotkania przez p. Joannę, po pół godzinie wyrosło i poddano go dalszej obróbce kulinarnej.
Upieczone rogaliki na silikonowej
podkładce smakowały wyśmienicie.
Jak podkreślano w czasie spotkania
dzięki zastosowaniu w/w sprzętu gospodynie mogą zaoszczędzić czas w
kuchni w przygotowywaniu ulubionych potraw. Teraz, kiedy zima nas nie
rozpieszcza można popróbować swoich zdolności kulinarnych i zastosować
te nowości we własnej kuchni.
Duże zainteresowanie produktami ze
strony przybyłych gości sprawiło, że
wszyscy byli zgodni w potwierdzeniu

opinii, iż odpowiednie przechowywanie produktów żywnościowych wpływa na nasze zdrowie. Wszystkie zaprezentowane wyroby zostały wykonane z
najwyższej jakości materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością, co daje ogromne możliwości w
różnorodnym ich przechowywaniu tak,
aby jak najdłużej nie traciły swoich
wartości odżywczych. Wspaniała jakość prezentowanych produktów idzie
w parze z ich wyglądem. Ciekawa
kolorystyka i forma cieszy oko, o
czym mogli się przekonać uczestnicy
spotkania.
Serdecznie zapraszamy na kolejne
spotkanie, które odbędzie się w bibliotece dnia 27 lutego o godz. 18.00
z pisarką panią Martą Fox pt.
„...Pozwól mi wierzyć. Mieć nadzieję. Kochać”. Powieści pani Marty
Fox są przeznaczone dla młodzieży
jak i dla dorosłych. Mamy nadzieję,
że i tym razem wszyscy przybyli
goście będą zadowoleni.
Dorota Gapys

Wojtuszek, których korzenie rodzinne silnie związane są z Kostuchną.
Koncert grypy ZORA
odbędzie się 9 marca o
8 młodych dziewcząt, które godz. 18:00. Zapraszam.
postanowiły śpiewać a’caSławomir Jarzyna
pella utwory ludowe.
Zafascynowane słoraper
wiańskim folklorem
muzycznym tworzą
własne opracowania
łącząc tradycję z nowoczesnością. Zespół, a
przynajmniej jego
część tworzą panny
Martyna i Magdalena

WIECZORY MŁODYCH
TALENTÓW W MDK

(Ciąg dalszy ze strony 3)

Korzystając z okazji pozwolę sobie przedstawić
również artystów, których
gościć będziemy w marcu.
Grupa wokalna „ZORA” to

KID
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