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MK GÓRNIK
W KLASIE „A”!!!

N

a łamach Biuletynu Samorządowego
staramy się na bieżąco informować o
wynikach piłkarzy MK Górnik Katowice.
W poprzednim wydaniu pisaliśmy, że
awans był o krok. Teraz, z radością możemy poinformować, że upragniony cel został
osiągnięty. Podopieczni trenera Macieja
Nowaka zajęli pierwsze miejsce w rozgrywkach katowickiej Klasy B i pokazując
plecy wszystkim przeciwnikom udowodnili, że byli zdecydowanie najlepszą ekipą
rywalizującą w rozgrywkach Klasy „B”.
Powyższe słowa mogą zabrzmieć buńczucznie, ale znajdują potwierdzenie w
boiskowych dokonaniach naszych futbolistów.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

SENIOR RESIDENCE
Dom Seniora w Kostuchnie
„Żyć długo - to chce każdy, być starym - nikt”

O

Johann Nestroy

ficjalną uroczystością
wkopania
pierwszej łopaty
w dniu 18 maja 2012 roku
rozpoczyna się budowa
nowoczesnego Ośrodka
Opieki nad Osobami Starszymi „Senior Residence”.
Zakończenie budowy planowane jest za niecałe dwa
lata. Nowy kompleks oferować będzie 198 miejsc
opieki. Budynek łączy z
sobą architektonicznie dwa
domy, w których obok
standardowych miejsc opieki powstają specjalne miejsca mieszkalne dla osób

chorych na demencję, odpowiednio przygotowane
na potrzeby tej grupy pacjentów.
Miejscem inwestycji jest
Osiedle Bażantowo, które
oferuje coraz to nowe propozycje. Ta nowa budowla
uzupełnia istniejącą już w
tej okolicy ofertę usługową.
INWESTOR
Istniejąca od 1854 roku
Diakonia Neuendettelsau
będąca założycielem Fundacji Laurentius jest jedną
z największych instytucji
diakonicznych w Niemczech, zatrudniającą 6600
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GIMNAZJUM NR 18
ŻEGNA ROK SZKOLNY
2011/2012

D

la większości z nas okresem podsumowań jest grudzień, wtedy to robimy bilans zysków i strat, formułujemy
postanowienia na kolejny rok. Dla uczniów
czas rozrachunku przychodzi w czerwcu.
Kończy się kolejny rok szkolny, jak zwykle
obfity w wydarzenia. Dla jednych radosne,
dla innych przykre. Wielu uczniów Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary, kończąc rok
szkolny 2011/2012, może powiedzieć, że
odniosło sukces.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

„Powstańcze Pomniki”

P

o raz szósty zostały przeprowadzone w Kostuchnie sztafetowe biegi
przełajowe pod nazwą „Powstańcze
Pomniki”, których organizatorami są: Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary oraz Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE. Patronat nad zawodami objął
Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok.
Wśród zaproszonych gości był poseł na
sejm RP Jerzy Ziętek.
Zawody są połączeniem współzawodnictwa
sportowego z lekcją historii a termin ich
zbiega się z rocznicą wybuchu III Powstania Śląskiego.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

pracowników w całej Europie w 190 ośrodkach. Istotą
pracy są usługi i ośrodki
dla seniorów oraz osób z
upośledzeniem.
Ponadto fundacja buduje
szpitale, przedszkola i
szkoły.

Trzy filary działalności to
Chrześcijanizm, Profesjonalizm i Rentowność.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

LATO W MIEŚCIE
Z MDK „POŁUDNIE”

Z

bliżają się wakacje, a wraz z nimi
pytanie – co robić z wolnym czasem
naszych pociech? Jak zagospodarować ich
czas w sposób atrakcyjny, a zarazem bezpieczny? Na pewno warto zapoznać się z
ofertą
Miejskiego
Domu
Kultury
„Południe”, który, jak co roku przygotował
wiele ciekawych propozycji, adresowanych
głównie dla dzieci ze szkół podstawowych.
Jak zwykle zapraszamy przede wszystkim
do filii w Zarzeczu, gdzie ze względu na
bogatą infrastrukturę istnieją najlepsze warunki do aktywnego i urozmaiconego spędzania czasu.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
BIULETYN SAMORZĄDOWY— Nr 6/2012 — 24 Czerwiec 2012

Strona 2
VI Sztafetowe Biegi Przełajowe

„Powstańcze Pomniki”
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Przed rozpoczęciem współzawodnictwa zawodnicy, zaproszeni goście oraz uczniowie
Gimnazjum nr. 18 zebrali się na cmentarzu,
gdzie złożono kwiaty i zapalono znicz na
Grobie Nieznanego Powstańca Śląskiego, a
następnie rozpoczęto rywalizację sportową.

W kategorii szkół gimnazjalnych odrębnie
walczyły sztafety dziewcząt i chłopców. Każdy zespół składał się z sześciu osób. Każda z
dziewcząt miała do pokonania odcinek ok.
400 m, a chłopcy pokonywali dystans 500 m.
Wśród dziewcząt sztafety gospodarzy okazały
się bardzo niegościnne; zwyciężył pierwszy
zespół Gimnazjum nr 18 przed drugim zespołem z tej szkoły; trzecie były dziewczęta z
Gimnazjum nr 22 (Ligota). W kategorii
chłopców zwyciężyła pierwszy zespół Gimnazjum nr. 18 przed Gimnazjum nr 3 z Koszutki i drugim zespołem Gimnazjum nr 18.

GIMNAZJUM NR 18
ŻEGNA ROK SZKOLNY

2011/2012
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Niestety, zła pogoda i zimno spowodowały,
że część zgłoszonych ekip w ostatniej chwili
odwołała swój udział. Mimo to rywalizacja
była zacięta i ciekawa, a stawka zespołów
wyrównana.

Reprezentacje szkół podstawowych składały
się z 4 dziewcząt i 4 chłopców, biegających
na przemian. Każdy z zawodników przebiegał
odcinek ok. 400 m. Zwyciężył pierwszy zespół Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu
przed drugim zespołem z tej szkoły.

Najlepsze sztafety uhonorowano pucharami, a
ich uczestnicy otrzymali okolicznościowe
medale. Fundatorem trofeów sportowych był
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta
Katowice.
Przed ceremonią wręczenia nagród złożono
kwiaty i zapalono znicz przed Pomnikiem
Powstańców Śląskich, a Pan Mieczysław
Zwoliński przedstawił historię i symbolikę
pomnika.

P.s. Z przykrością stwierdzamy, że po raz
kolejny w imprezie, zorganizowanej na terenie Kostuchny nie wzięła udziału miejscowa
Szkołą Podstawowa nr 29. Jest to tym bardziej przykre, że wielu uczniów tej szkoły to
potomkowie osób, których nazwiska znajdują
się na powstańczym pomniku, zaś zawody są
organizowane dla uczczenia ich pamięci.

Sprawdzili się w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zostali
laureatami olimpiad przedmiotowych,
stanęli na podium podczas zawodów
sportowych. Zwycięstwo innych było
ciche – pracowali wytrwale przez cały
rok, przezwyciężali różne pokusy, unikali dróg na skróty i teraz z satysfakcją
mogą powiedzieć, że robili to, co mogli,
że nie zaniedbali niczego. Z pewnością
należy się im nasz szacunek, ponieważ
w przyszłości równie sumiennie będą
wykonywać swe obowiązki domowe i
zawodowe. Będą ludźmi, na których
zawsze można liczyć, którzy nie odmówią nam pomocy.
Oczywiście, byli też tacy, którzy swe
szanse zmarnowali i teraz być może
żałują, ale miejmy nadzieję, że to mniejszość. Bardzo byśmy chcieli, żeby jednak przeważającą większość stanowili
ludzie, którzy doceniają wartość nauki,
którzy kierują się w życiu twardymi
zasadami, są uczciwi, szlachetni, otwarci na drugiego człowieka. Czasem dajemy się zwieść przekonaniu, że dobry
jest tylko ten, kto pokona innych, pokaże im swoją wyższość, ale to przecież
nieprawda. Nikt z nas nie chciałby żyć
w takim społeczeństwie, w którym trzeba nieustannie walczyć, żeby udowadniać swą wartość. My chcemy, aby nas
szanowano, dostrzegano nasze walory,
aby nam pomagano. Chcemy ciepła i
oznak sympatii a nie walki.
Kończąc rok szkolny 2011/2012, życzymy sobie wszyscy – nauczyciele Gimnazjum nr 18, rodzice i uczniowie, aby
nasza praca przyniosła owoce. Abyśmy
mogli się cieszyć, że wychowujemy
takich ludzi, wśród których będziemy
się czuli pewnie i bezpiecznie, którzy
będą nas w przyszłości wspierać swoją
wiedzą i umiejętnościami.
Anna Kuczek

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej „Art Naif Festiwal”,
jedyne tego typu artystyczne święto w Polsce, a może i w całej
Europie, rozpoczęło się w Galerii Szyb Wilson na katowickim
Nikiszowcu 15 czerwca b.r. |www.artnaiffestiwal.pl
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SENIOR RESIDENCE
Dom Seniora w Kostuchnie
Osiedle Bażantowo wyróżnia się połączeniem funkcji mieszkalnych z szerokim
spektrum ofert usługowo-handlowych, jak
również możliwościami edukacyjnymi. Na
terenie osiedla znajduje się wielospecjalistyczna przychodnia z dyżurami 40 lekarzy,
apteka, sklep spożywczy, bank, gastronomia, salon fryzjerski, salon urody i kwiaciarnia.

Co ważne dla takiego obiektu, to położona
w pobliżu baza szpitalna z Górnośląskim
Centrum Medycznym, Szpitalem Klinicznym i Okręgowym Szpitalem Kolejowym.
Fundacja Laurentius od 2005 roku prowadzi Dom Pomocy i Dom Opieki nad Osobami Starszymi z 70 miejscami w Olsztynie.
Większą część personelu stanowią absolwenci własnej olsztyńskiej wyższej szkoły
zawodowej o specjalizacji Opieka Osób
Starszych.

Obok „Senior Residence” realizowane jest
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne o powierzchni prawie 10.000 m2, stanowiące
uzupełnienie oferty osiedla.

Popyt na miejsca w Ośrodku w Olsztynie
jest tak duży, że zostaje on obecnie powiększony poprzez rozbudowę o następne 40
miejsc.

(Ciąg dalszy ze strony 1)

MK GÓRNIK
W KLASIE „A”!!!
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Poza jedną porażką (z UKS Szopienice), o
której informowaliśmy w poprzednim
numerze biuletynu nasza drużyna wygrała
wszystkie mecze. Najbardziej prestiżowe
zawody przypadły na 26 maja. Mecz nazywany humorystycznie „Grand Derby Europa” MK Górnik kontra Podlesianka II, w
którym nasi piłkarze pokonali po ciężkiej
boiskowej walce naszych sąsiadów 1:0. Co
ciekawe jedyna bramka tego meczu padła
po bezpośrednim uderzeniu z rzutu rożnego. Szczęśliwym strzelcem był zawodnik,
którego bez przesady można nazwać żywą
legendą MK - Marek Krasiński. Mecz z
Podlesianką przypieczętował awans do
Klasy „A”. Z kronikarskiego obowiązku
przyniosę garść informacji o pozostałych
wynikach naszej drużyny.
W przedostatniej kolejce ekipa trenera
Nowaka znokautowała wicelidera rozgrywek – Górnika II Wesoła 3:0 po bramkach
wspomnianego wyżej Marka Krasińskiego,
Macieja Domisiewicza oraz Piotra Hadasia.

Ostatni mecz sezonu drużyna MK Górnik
rozegrała w Rudzie Śląskiej rywalizując z
rezerwami tamtejszej Slavii. Mimo ambitnej postawy gospodarzy nasi piłkarze udowodnili, że w pełni zasługują na pierwsze
miejsce w tabeli. Wynik 4:3 sugeruje wyrównaną walkę, jednak należy stwierdzić
przez całe zawody zawodnicy MK byli, z
piłkarskiego punktu widzenia drużyną,
która dyktowała warunki na boisku, a
bramki zdobyte przez Piotra Hadasia
(dwie), Marcina Furmańczuka, oraz Macieja Domisiewicza są doskonałym potwierdzeniem tej tezy.
Ciesząc się z awansu, chcielibyśmy zachęcić dzieci zamieszkałe w Kostuchnie do
podjęcia treningów w drużynie trampkarzy,
rocznik 2002 i młodsi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Klubem pod numerami telefonu:
(32) 205-35-31 oraz 601 085 296
lub e-mail: marek_baron@o2.pl.

Serdecznie zapraszamy!
Z sportowym pozdrowieniem
Marek Baron

Na
uroczystość
przybyli Prezydenci
Miast Śląska, Przedstawiciele Instytucji
Kościelnych, Naczelnicy Wydziałów Polityki Socjalnej, Przedstawiciele Niemieckiej
Izby Przemysłowo-Handlowej oraz wiele
ważnych osobistości z Niemiec i Polski.

PROPOZYCJE REMONTÓW
ORAZ INWESTYCJI W
DZIELNICY KOSTUCHNA
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA KATOWICE NA
2013 ROK

J

ak co roku Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 przygotowuje propozycje
remontów oraz koniecznych inwestycji na terenie naszej dzielnicy, jakie powinny
się znaleźć w budżecie miasta Katowice na
2013 rok.
Prosimy mieszkańców Kostuchny o zgłaszanie swoich sugestii w tej sprawie. Chcielibyśmy przedstawić Państwa propozycje na
najbliższym posiedzeniu Rady Jednostki
celem przedyskutowania oraz zgłoszenia
jako propozycji do budżetu miasta.
Najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się w
sierpniu tego roku i poświęcone będzie w
głównej mierze omówieniu wszystkich
wniosków, jakie napłyną do Rady.
Kontakt:
Email: bernard.uszok@gmail.com
Tel.: +48 605 595 407
Email: 4kk@wp.pl
Tel.: +48 793618719
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Przepiękne chwile są niczym motyle
- ulotne i zapomniane

D

nia 24 maja o godz. 18.00 w Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostuchnie odbyło się spotkanie pt.
„Przepiękne chwile są niczym motyle - ulotne i zapomniane”- z p. Anną Rataj, która kartki i zdjęcia ubiera w artystyczną formę, by ocalić od zapomnienia. Na początku spotkania nasz gość rozdał wszystkim kolorowe wachlarze, własnoręcznie wykonane, które na pewno przydadzą się na najbliższe
letnie dni. Pani Anna szczegółowo omówiła, na czym polega jej
praca związana z różnoraką obróbką zdjęć tak, aby nasze wspomnienia uwiecznione na fotografiach przetrwały jak najdłużej.
Wysoka technika i odpowiednie urządzenia powodują, iż wszyscy uczestnicy spotkania z zachwytem ogladali przeróżne ekskluzywne fotokroniki, foto-albumy, kalendarze, kartki okolicznościowe, które przedstawiła nam p. Anna Rataj. Często przechowujemy zdjęcia w komputerze, co uniemożliwia oglądanie
ich bez sprzętu technicznego. W piękny sposób opracowane
pamiątki w foto-albumie są wówczas szybciej dostępne dla
naszych oczu i osób, którym chcemy je zaprezentować. Podobnie jest z kartkami okolicznościowymi, gdzie można zamieścić
zdjęcie osoby, której darujemy kartkę i życzenia. W naszym
życiu jest wiele takich chwil, że chcemy by przetrwały jak nadłużej, więc mamy szansę zatrzymać je w takich właśnie fotoalbumach, przepięknie wykonanych i po latach do nich wrócić
pamięcią. Wspaniała atmosfera pełna wspomnień podczas spotkania udzieliła się wszystkim naszym gościom, a słodki poczęstunek, jaki podarowali nam państwo Lipowie podkreślił, iż w
bibliotece można miło spędzić majowe popołudnie. Bardzo
serdecznie dziękujemy naszym comiesięcznym darczyńcom
państwu Lipa.
Dorota Gapys

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na
kolejne spotkanie, które odbędzie się w bibliotece dnia 21 czerwca o godz. 18.00 pt:
„Safari w Kenii” - spotkanie z podróżnikami
państwem Alicją i Januszem Murzynowskimi
(połączone z pokazem filmowym).

LATO W MIEŚCIE
Z MDK
„POŁUDNIE”
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Dzieci mogą brać udział w
zajęciach od godziny 9.00 do
13.00.
Filia MDK
Kostuchna
Piotrowice
Piotrowice
Piotrowice

Rodzaj zajęć
Spektakle
teatralne
Warsztaty
plastyczne
Warsztaty
przyrodnicze
Spotkanie
z tańcem

Zarzecze

Wycieczki

Zarzecze

Zajęcia plastyczne, sportowe i inne

Będą organizowane zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne (w
tym z ceramiki), koncerty muzyczne, warsztaty przyrodnicze.
Na czas wakacji proponujemy
również udział w licznych wycieczkach – autokar będzie zabierał dzieci w każdą środę w ciekawe zakątki naszego regionu. W
Kostuchnie będą odbywały się
bezpłatne spektakle teatralne.
Aleksander Uszok

Data / godziny
10.07; 24.07; 7.08; 21.08
Godz.10.30
2.07; 3.07; 9. 07; 10.07
Godz.10.00-13.00
5.07; 6.07
Godz. 10.00-13.00
27.08; 28.08; 29.08
Godz. 10.00-13.00
Kolejne środy
Godz. 9.00-14.00 (orientacyjnie)
Codziennie
(oprócz środy – wycieczka)
Godz. 9.00-13.00
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