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AWANS CORAZ BLIŻEJ!
MK Górnik Katowice

W

poprzednim numerze Biuletynu Samorządowego
informowałem o rozpoczęciu
rundy wiosennej katowickiej Klasy B oraz o zmianach kadrowych oraz organizacyjnych, jakie zaszły w strukturach
MK Górnik Katowice. Teraz, pozwolicie
drodzy czytelnicy, że skupię się tylko na
sportowych rezultatach, jakie osiągnęli
piłkarze MK. Już sam tytuł artykułu
sugeruje, że owe wyniki musiałyby być
dobre, bo skoro awans coraz bliżej.
Jednak w tej „sportowej beczce miodu
znalazła się także łyżka przysłowiowego
dziegciu, jaką bez wątpienia była porażka poniesiona na własnym boisku z
UKS Szopienice.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Przedszkolne Spotkania
z Piosenką w MDK
Przygotował: Sławomir Jarzyna

W

dniu 8 maja 2012 r. w Domu Kultury w Kostuchnie już po raz siódmy
prezentowały się dziecięce zespoły wokalne i wokalno-taneczne na przeglądzie o
nazwie „Przedszkolne Spotkania z Piosenką”. Impreza ta adresowana jest do przedszkolaków z południa Katowic. Zapraszamy do udziału przedszkola publiczne i
niepubliczne, działające w dzielnicach,
gdzie siedzibę ma Miejski Dom Kultury
„Południe”, organizator imprezy.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

90-lecie OSP
W Kostuchnie

W

dniu 5 maja br.
Ochotnicza Straż
Pożarna w Kostuchnie
obchodziła jubileusz 90lecia istnienia. Dzień okazał się również doskonałą
okazją dla strażaków z
wszystkich
katowickich
jednostek, tj. z OSP Podlesie, OSP Zarzecze, OSP
Szopienice i OSP Dąbrówka Mała do świętowania
Dnia Strażaka, który obchodzony był 4 maja, w
dzień św. Floriana - naszego patrona. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą
Świętą w intencji członków
Ochotniczej Straży Pożarnej i ich rodzin, której przewodniczył Ks. Proboszcz

Stanisław Reś. Po Eucharystii nastąpił przemarsz zebranych „na górkę”, do
strażnicy przy ul. Szarych
Szeregów 62, któremu
przewodził Naczelnik OSP
Kostuchna druh Krystian
Wesoły. Wszystkich przybyłych przywitał Prezes
OSP Kostuchna druh Marek Odrzywołek. W uroczystości udział wzięło
wielu zaproszonych gości,
m.in. Prezydent Miasta
Katowice, Pan Piotr Uszok,
który w tym dniu wyróżniony został Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w
uznaniu jego zasług dla
śląskiego, a zwłaszcza
katowickiego pożarnictwa.

Dzięki jego zaangażowaniu
możliwe było ukończenie
remontu strażnicy w Kostuchnie oraz doposażenie
jednostek w niezbędny
sprzęt ratowniczy. Dodatkowo za wieloletni wkład
w rozwój jednostki oraz w
wychowanie młodzieży do
pełnienia tak odpowiedzialnej służby , Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi odznaczeni zostali druh Aleksander Brożek, druh Rajmund
Hoffmann oraz druh Czesław Helik. Medale wręczył Prof. Marek Trombski
– Wiceprezes Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polski oraz
druh Marek Durał – Prezes
Zarządu
Powiatowego
Związku
Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w
Katowicach.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Uroczystości 3-go Maja
w Kostuchnie

W

nawiązaniu do trwającej od paru lat
tradycji, 3-go maja w Kostuchnie odbywają się uroczystości związane z wybuchem 3-go powstania śląskiego. Nie inaczej było i
w tym roku. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta
za Ojczyznę, którą sprawował ksiądz proboszcz
Stanisław w koncelebrze z księżmi wikarymi Zbigniewem i Damianem. Msza otrzymała uroczystą
oprawę poprzez udział dziesięciu pocztów sztandarowych reprezentujących: Gimnazjum im. Józefa
Nowary, Związek Górnośląski, KWK Murcki –
Boże Dary, harcerzy, OSP Kostuchna, chór
„Słowiczek”, ministrantów, Świecki Zakon Franciszkański, Żywy Różaniec, dzieci Maryi.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Uroczystości 3-go Maja
w Kostuchnie
(Ciąg dalszy ze strony 1)

W tym roku oprócz orkiestry dętej kopalni
„Staszic -Murcki -Boże Dary” w uroczystościach uczestniczyła również przebywająca
gościnnie w Kostuchnie orkiestra z Węgier.
Dopisali także mieszkańcy naszej dzielnicy.

„Kochali Śląsk za to, że jest”
chcieli, by był wielki i silny.
Teraz to My zdajemy ten test
z miłości do „Małej Ojczyzny”.

stanie się pomnikiem żywym poprzez pamięć o umieszczonych na nim nazwiskach
powstańców.

Cześć powstańcom, Cześć ich pamięci,
synom i córkom tej śląskiej ziemi.
Niech pamięć o nich nigdy nie zginie,
niechaj Opaczność czuwa nad nimi.

Złożenie wiązanek z kwiatów przez delegacje Rady Samorządu, Związek Górnośląski
i uczniów Gimnazjum im. Józefa Nowary
było kolejnym punktem uroczystości, zakończonej odegraniem ,,Roty”.

W homilii ksiądz proboszcz zwrócił uwagę
na szczególną obecność w dziejach historii
Polski Maryi. Począwszy od Chocimia,
poprzez obronę Częstochowy podczas potopu szwedzkiego, zwycięstwo pod Wiedniem, na cudzie nad Wisłą w 1920 roku
kończąc. Na zakończenie Mszy Świętej
została odmówiona modlitwę w intencji
Ojczyzny i sprawujących w niej rządy.
Druga część uroczystości odbyła się pod
pomnikiem powstańców śląskich z Kostuchny. Uroczystościom przewodniczył
Sławomir Jarzyna, który po przywitaniu
zgromadzonych pod pomnikiem, poprosił
orkiestrę o odegranie hymnu narodowego.
Następnie państwo Maria i Stanisław Beczała przy werblach orkiestry odczytali
„Apel powstańczy”, który zakończyli adaptacją części wiersza Marka Krala:

Apel – Prośba
do Dyrekcji Szkół z Kostuchny

OCALMY OD ZAPOMNIENIA!
Kostuchna chlubi się udziałem wielu
swoich mieszkańców w powstaniach śląskich, które doprowadziły
do przyłączenia w 1922 roku znacznego obszaru Górnego Śląska do
Polski.
Nasi przodkowie dla upamiętnienia
tych wydarzeń w latach 20-tych
ubiegłego wieku wybudowali stosowny pomnik, który stał na skrzyżowaniu obecnych ulic Armii Krajowej i Szarych Szeregów.
Pomnik ten w wyniku działań drugiej wojny światowej został w niewyjaśnionych okolicznościach zburzony. Replika tego pomnika staraniem miejscowego Koła Terenowe-

W słowie okolicznościowym Bernard
Uszok nawiązał do umieszczonej na pomniku daty ,,Na pamiątkę 20 lipca 1922 roku”.
Data ta nawiązuje do zakończenia w 1922
roku symbolicznego przejmowania przez
administrację i wojsko polskie terenów
Górnego Śląska przyłączonych do Polski w
wyniku zwycięskiego trzeciego powstania
śląskiego. Poinformował również, że Koło
Terenowe Związku Górnośląskiego skierowało apel – prośbę do Dyrekcji szkół z
terenu Kostuchny, aby w ramach lekcji
historii, lub wiedzy o regionie, spróbowali
zachęcić uczniów do napisania życiorysów,
lub wspomnień ilustrowanych zdjęciami,
lub innymi pamiątkami o swoich krewnych,
uczestnikach powstań śląskich. Prośbę tą
skierował również do wszystkich zebranych pod pomnikiem, aby pomogli swoim
dzieciom w opracowaniu tego tematu.
Powodzenie tej akcji może sprawić, że
pomnik powstańców z Kostuchny, nie pozostanie tylko pomnikiem z kamienia, ale

go Związku Górnośląskiego została
w 2002 roku odtworzona i stanęła
na skwerze błogosławionego Stanisława Kubisty.
Opiekę nad pomnikiem została powierzona uczniom Gimnazjum im.
Józefa Nowary.
Na postumencie naszego pomnika
są umieszczone nazwiska mieszkańców Kostuchny uczestniczących w
powstaniach. Upływ czasu sprawił,
że wszyscy powstańcy odeszli do
wieczności. Żyją jeszcze ich dzieci i
wnukowie. Pragnąc zachować pamięć o powstańcach członkowie
Koła Terenowego Związku Górnośląskiego w Kostuchnie zwracają się
z prośbą do Dyrekcji szkoły, aby w
ramach lekcji historii lub wiedzy o
regionie, spróbować zachęcić
uczniów do napisania życiorysów
lub wspomnień ilustrowanych foto-

Kończąc uroczystość, Sławomir Jarzyna
podziękował wszystkim za udział oraz
wspomniał o pięknej historii Kostuchny,
której owocami są orkiestra ,,KWK Murcki
– Boże Dary” z 105 letnim stażem , zasłużony chór ,,Słowiczek” z 99 letnim stażem i
Ochotnicza Straż Pożarna świętująca w
tych dniach swoje 90-lecie.
Koncert połączonych orkiestr zakończył
tegoroczne uroczystości święta 3-go Maja
w Kostuchnie.
Bernard Uszok

grafiami oraz innymi pamiątkami o
swoich krewnych, uczestnikach powstań śląskich. Zdajemy sobie sprawę, że być może to już ostatnie
pokolenie, które z pomocą swoich
rodziców może przywołać pamięć o
powstańcach.
Ciekawą sprawą było by też próba
opisania historii wybudowania
pierwszego pomnika oraz okoliczności jego zburzenia.
Dla najlepszych i najciekawszych
prac zostałyby ufundowane okolicznościowe nagrody.
Za podjęcie tych tematów bardzo
istotnych i ważnych dla społeczności Kostuchny bardzo dziękujemy.
Przewodniczący Koła Terenowego
Związku Górnośląskiego
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AWANS CORAZ BLIŻEJ!
MK Górnik Katowice
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Ale po kolei. W poprzednim wydaniu
Biuletynu zakończyliśmy relacjonowanie
dokonań naszych piłkarzy na rywalizacji
z Pogonią II Imielin. Kolejnym rywalem
podopiecznych trenera Macieja Nowaka
była druga drużyna Jastrzębia Bielszowice. Mecz obfitował w sytuacje bramkowe niestety nasi piłkarze nie grzeszyli
skutecznością, choć wynik 3-0 jest zadowalający. Łupem bramkowym podzielili się zdobywca dwóch goli Łukasz
Dąbrowiecki oraz Adam Pucher. Kolejna
kolejka ligowa przyniosła ekipie z Kostuchny wyjazd do świętochłowickich
Lipin. Starcie z drużyną Naprzodu, zaliczaną, do ligowej czołówki, nie należało
do łatwych. Na szczęście nasi zawodnicy stanęli na wysokości zadania i niejednokrotnie wytrzymując niegodne
sportowca zaczepki piłkarzy z Lipin zrealizowali cel i przywieźli z trudnego
terenu cenne trzy punkty. Jedyną
bramkę zdobył Bartosz Niesyto. Kolejna
kolejka przyniosła rywalizację ze wspomnianym na wstępie UKS Szopienice.
Porażka przyszła bardzo niespodziewanie, biorąc pod uwagę fakt, że po

bramce Bartosza Niesyto nasza drużyna
objęła prowadzenie. Jak się okazało
bramka popularnego „Badiego” była
tylko początkiem nie koniecznie przyjemnych (dla fanów MK) emocji. Pięć
minut po zdobyciu bramki w defensywie MK doszło do nieporozumienia w
rezultacie, którego sytuację faulem
ratować musiał Adam Pucher. Akcja
ratunkowa zakończyła się gorzej niż
mógł przewidywać najgorszy pesymista. Obrońca MK ukarany został czerwoną kartką a zawodnik Szopienic perfekcyjnie wykonał rzut wolny i wynik
brzmiał 1-1. Końcówka meczu minęła
pod znakiem ataków gospodarzy i zabójczych kontr gości, z których dwie
były skuteczne, co przełożyło się na
końcowy rezultat MK-UKS 1-3.

Marek Baron

Poniżej mecze rundy wiosennej

Data i godzina

Mecz

Kolejka

2012-05-19, 17:00

BKS Sparta II Katowice : MK Górnik Katowice

19

2012-05-26, 11:00

MK Górnik Katowice : LGKS 38 Podlesianka II Katowice

20

2012-06-03, 11:00

MK Górnik Katowice : KS Górnik II Wesoła

21

2012-06-06, 18:00

KS Slavia II Ruda Śląska : MK Górnik Katowice

22

90-lecie OSP
W Kostuchnie
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Dodatkowo Złotym, Srebrnymi oraz Brązowymi Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie, których
inicjatywy oraz działania korzystnie wpłynęły na funkcjonowanie macierzystych
jednostek oraz ci druhowie, którzy wielokrotnie wykazali się zaangażowaniem i
poświęceniem podczas akcji ratowniczo –
gaśniczych. Jedenastu druhów i druhen
wyróżniono Odznaką Strażak Wzorowy, a
14 druhów Odznaką Za wysługę Lat. Ich
wręczenia wraz z życzeniami dalszego
rozwoju i powodzenia w pełnieniu służby
dla dobra społeczeństwa dokonał st. bryg.
Bogdan Jędrocha – Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
W dalszej części uroczystości Prezydent
Miasta Katowice wręczył strażakom wyróżniającym się podczas akcji ratowniczogaśniczych ufundowane przez Urząd Miasta Katowice nagrody, które mają być wyrazem wdzięczności za wysiłek włożony w
poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście.

W kolejnej ligowej kolejce nasza drużyna wybrała się do mikołowskiej Kamionki, gdzie chciała udowodnić, że
porażka poniesiona w poprzednim meczu była typowym wypadkiem przy
pracy. Już rozpoczęcie zawodów potwierdziło tą tezę. Piłkarze MK bardzo
szybko(w 1 minucie) objęli prowadzenie
a bramkę zdobył Maciej Domisiewicz.
Mimo kilku dobrych sytuacji bramkowych wynik nie uległ zmianie i z niedalekiej Kamionki piłkarze trenera Nowaka
przywieźli kolejne cenne trzy punkty.
Na koniec kilka słów o sytuacji w tabeli.
Po 17 kolejce rozgrywek prym w niej
wiodą posiadające identyczną liczbę
punktów drużyny Podlesianki II oraz
MK Górnik, którym po piętach stara się
deptać Górnik II Wesoła. Choć do końca rozgrywek zostało jeszcze pięć kolejek można jasno stwierdzić, że przewaga pierwszej premiowanej awansem
trójki jest na tyle duża, że w ciągu
dwóch kolejnych kolejek ligowych kwestia awansu do Klasy „A” powinna zostać rozstrzygnięta.

Stoją od lewej: Marek Durał, Piotr Uszok,
Prof. Marek Trombski, Marek Odrzywołek

Oficjalną część uroczystości zakończyło
zaproszenie wszystkich na tradycyjną, strażacką grochówkę oraz zachęcenie do dobrej
zabawy i wspólnego świętowania aż do
późnych godzin wieczornych, z którego
wszyscy zebrani chętnie skorzystali.
Pozostałe odznaczenia otrzymali:
Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
– druh Marek Kramza
Srebrne Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa – druh Marek Odrzywołek oraz
druh Robert Przybycin
Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa – druhowie Arkadiusz Borowicz,
Michał Dejas, Damian Golański, Dagmara
Gręda, Paweł Jezierny, Mariusz Knopek,
Michał Kozłowski oraz Pan Janusz Waląg
– Sekretarz Miasta Katowice.

Odznakę „Strażak Wzorowy” – druhny i
druhowie Marta Chmiel, Monika Furtok,
Kamil Gajewski, Bogdan Jarczok, Mateusz
Kaczmarek, Ewelina Kurzak, Wojciech
Przewoźniak, Anna Smelik, Karolina Solorz, Krystian Wesoły i Patryk Wilczyński.
Odznakę „Za Wysługę Lat”:
Odznaką za Wysługę 65 lat – druhowie
Aleksander Brożek i Rajmund Hoffman,
Odznaką za Wysługę 45 lat – druh Adam
Czyż,
Odznaką za Wysługę 40 lat – druh Czesław
Helik,
Odznaką za Wysługę 30 lat – druhowie
Grzegorz Gajewski i Czesław Żogała,
Odznaką za Wysługę 25 lat – druhowie
Bogdan Kłakus i Bolesław Makosz,
Odznaką za Wysługę 15 lat – druhowie
Piotr Górecki, Wojciech Przewoźniak,
Marek Sójka i Krystian Wesoły,
Odznaką za Wysługę 5 lat – druhowie Michał Dejas i Patryk Wilczyński.
Jednocześnie z okazji dnia strażaka
wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jaki i pełniącym służbę w Państwowej Straży Pożarnej życzymy dużo zdrowia oraz:

„Ile wyjazdów, tylu powrotów”!
Zastępca Naczelnika - Dagmara Gręda
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Przedszkolne Spotkania
z Piosenką w MDK

Wędrowanie po Śląsku
z aparatem w ręku

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Tegoroczny konkurs podobnie jak poprzednie obfitował w kolorowe kostiumy, rekwizyty, instrumenty i
uśmiechnięte grupy wykonawców, którzy śpiewali i
tańczyli przygotowane przez siebie utwory.

D
Laureatami tegorocznej edycji był zespół
„Murckowskie Przedszkolaki” z Miejskiego Przedszkola nr 72.

Drugie miejsce otrzymały „Żabusie” z Przedszkola nr
41 w Kostuchnie, III miejsce otrzymały „Wesołe
Nutki” z Przedszkola nr 81 w Piotrowicach. Wyróżnienia otrzymali: zespół „Biedroneczki” z Przedszkola nr 42 w Kostuchnie, „Świerszcze” z Przedszkola w
Podlesiu, „Wesołe nutki” z Akademii Wesołego
Przedszkolaka z Kostuchny i „Pyziaczki” z Przedszkola nr 78 w Piotrowicach.

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody rzeczowe w
postaci edukacyjnych gier planszowych oraz pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim zespołom gratulujemy a opiekunom
grup dziękujemy za przygotowanie i udział w
konkursie.

nia 26 kwietnia 2012 roku o
godz.18.00 w Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Kostuchnie odbyło się spotkanie z
panem Leszkiem Jęczmykiem – Ślązakiem Roku 2006 pt. „Wędrowanie
po Śląsku z aparatem w ręku”.
Jego hobby to robienie pisanek - już
dwukrotnie zwyciężał w konkursie na
najładniejszą pisankę, jaki organizuje
Muzeum w Gliwicach.

Nasz zaproszony gość opowiadał o
swoim ulubionym zajęciu, jakim jest
wędrowanie po ukochanym Górnym
Śląsku z aparatem w ręku. Tutaj się
urodził, wychował i tu mieszka. Urodził się na Burowcu, przeżywał młodość na Dąbrówce Małej, a lata dojrzałe i emeryturę w Bogucicach. Leszek
Jęczmyk opowiadał o mieszkaniu w
familoku, w którym spędził dzieciństwo, o wspaniałym smaku rzodkiewki
prosto z ogródka, płukanej pod kokotkiem i o swojej radości z tego, że z
okna mieszkania w Bogucicach codziennie może swój Burowiec oglądać.
W trakcie tych opowieści przedstawił
nam swoje zdjęcia z podróżowania po
zakątkach Górnego Śląska, które są tak
samo atrakcyjne, jak różnorodne zabytki naszego kraju. Zapewnił wszystkich zgromadzonych, że nie wyobraża
sobie życia poza Katowicami, bo jest
drzewem, które trudno przesadzić.

Mówił, że mógłby co najwyżej pojechać do Paryża na wycieczkę, ale o
wyjeździe na stałe nie myśli. Jego
wędrówki po Śląsku są dla niego pasją,
którą jak mówił „klipsuje” aparatem,
bo to właśnie zawsze po nas pozostanie. Na koniec spotkania uczestnicy
zadawali pytania na które nasz gość
bardzo chętnie odpowiadał i oczywiście te chwile spędzone w naszej bibliotece, również dołączył do swoich
„klipsów” (zdjęć). Bardzo miło upłynął czas z naszym gościem przy słodkim poczęstunku, jaki zapewnili dla
uczestników spotkania państwo Lipowie – serdecznie dziękujemy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w naszej bibliotece
dnia 24 maja o godz. 18.00 pt.
„Przepiękne chwile są niczym motyle
- ulotne i zapomniane” - z panią Anną Rataj, która kartki i zdjęcia ubiera w artystyczną formę, by ocalić od
zapomnienia.
Dorota Gapys
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