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Wodnik 29 Katowice
Srebro i brąz dla pływaków
z Kostuchny

SPOTKANIE W URZĘDZIE
MIASTA KATOWICE

W
W

dniach 1-2 czerwca 2012 Radlin był
gospodarzem Mistrzostw Śląska 13latków. Na starcie stawiło się 116 zawodników z 26 klubów z naszego województwa,
drużyna UKS Wodnik 29 Katowice liczyła
8 osób: Paulina Festerkiewicz, Aleksandra
Golec , Agata Małek, Jakub Stokfisz, Kamil Stabik, Szymon Terczyński, Kamil
Ogorzałek i Mariusz Pawliniak .
Podopieczni Trenera Marka Mroza zaprezentowali się bardzo dobrze: Paulina Festerkiewicz zdobyła srebrny medal na dystansie 200m stylem zmiennym - 2.51,33,
a Aleksandra Golec brązowy medal na
dystansie 100m stylem klasycznym.

dniu 9-go lipca
br. odbyło się
spotkanie
w
Urzędzie Miasta Katowice,
poświęcone realizacji bieżących zadań inwestycyjno
– remontowych oraz propozycją tychże do budżetu na
2013 rok. Spotkaniu przewodniczył Prezydent Miasta pan Piotr Uszok, przy
współudziale wiceprezydent pani Krystyny Siejna.

W spotkaniu uczestniczyli
dyrektorzy Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów,
Zakładu Zieleni Miejskiej,
oraz naczelnicy wydziałów
Inwestycji i Rozwoju Miasta, jednostek odpowiedzialnych za realizację
zadań inwestycyjno – remontowych. Rady Jednostek Pomocniczych były
reprezentowane przez przewodniczących Rad i Zarzą-

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4

dów. Otwierając spotkanie
pan prezydent poinformował o jego celach. Następnie przewodniczący Rad
informowali o przebiegu
realizacji zadań inwestycyjno – remontowych na terenie swoich dzielnic. W
swoim wystąpieniu nasz
przewodniczący Rady odniósł się do następujących
kwestii:
(Ciąg dalszy na stronie 4)

POLSKA GOŚCINNOŚĆ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 29

(Ciąg dalszy na stronie 2)

Tęcza przyjaźni
w Szkole Podstawowej 29

W

sierpniu 2011r. Szkoła Podstawowa nr 29 w Katowicach – Kostuchnie przystąpiła do trwającego dwa lata
projektu Comenius – Partnerskie Projekty
Szkół. Projekt nosi nazwę „A Rainbow of
Friendship”, czyli „Tęcza przyjaźni”, a jego
zadania wspólnie realizuje aż 11 europejskich szkół.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

espół Szkół nr 4 im. T. Klenczara w
Katowicach Kostuchnie bierze udział
w I edycji akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna
Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji
Narodowej i UNESCO. Dzieci z 1500 szkół
w całej Polsce brały udział w konkursie na
dobre uczynki w ramach akcji, laureaci z
każdej placówki wygrali markowe rowery
górskie.

Z

(Ciąg dalszy na stronie 2)

W

dniach 4 do 10 czerwca 2012roku
Szkoła Podstawowa nr 29 w Katowicach w szczególny sposób promowała
wśród swoich uczniów tolerancję i edukację
międzykulturową. W tych dniach zajęcia z
dziećmi prowadzili goście z Azji. Francis
Leung z Chin oraz Sufiartie Sudyono i Ethan Tan Ee Teng są studentami z Singapuru, a przybyli do Polski kilka tygodni temu.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Na koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy wybierały w każdej klasie ucznia,
który okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły został rozlosowany
rower.

Przyjazna Szkoła

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Akcja „Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre
postawy, ucząca poszanowania dla innych
ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem I edycji akcji był konkurs, skierowany
do uczniów 1500 szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który
każda szkoła prowadziła samodzielnie na
podstawie tych samych zasad i z tą samą
nagrodą główną – rowerem górskim marki
KROSS. Od początku semestru dzieci konkurowały o to, ile zrealizują dobrych
uczynków w trzech kategoriach: pomoc
drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w
środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw
człowieka i ochrony środowiska.

Uczniowski Klub Sportowy

Wodnik 29 Katowice
Srebro i brąz dla pływaków
z Kostuchny
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Znakomity wynik Oli to jednocześnie nowy
rekord klubu. O medal otarł się również
Szymon Terczyński, który na bardzo trudnym dystansie 800m stylem dowolnym
zajął 4 miejsce przegrywając medal zaledwie o 0,16 sekundy. Nasza radość z sukcesu jest podwójna gdyż medale zostały zdobyte z okazji Dnia Dziecka oraz 5-lecia
istnienia klubu UKS Wodnik 29 Katowice.
Paulina FESTERKIEWICZ zajęła drugie
miejsce na 200 metrów stylem zmiennym z
czasem 2:51.33 (Rekord życiowy) Miejsce
ósme 200m stylem grzbietowym 2:49.62
(Rż)i dziewiąte 100 grzbietowym 1:19.66,
Szesnaste 50 stylem motylkowym 38.28.
Aleksandra GOLEC zajęła trzecie miej-

Akcje, którą wymyśliło Stowarzyszenie
„Przyjazna Szkoła” po raz pierwszy realizowano w kilkudziesięciu śląskich szkołach
w 2003 roku. W tym roku stowarzyszenie
opracowało nową formułę projektu i po raz
pierwszy zrealizowało go w takiej skali, w
szkołach w całej Polsce. Każda placówka
dostała w paczce rower, multimedialny
pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2”
do szkolnej biblioteki oraz baner akcji do
powieszenia wraz z rowerem na szkolnym
korytarzu. Kolorowy baner oprócz logo
patronów i sponsorów głównych, posiada
52 miejsca na naklejki, które może wykupić
prawie każda firma lub osoba prywatna
przykładając jednocześnie rękę do czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt 100 zł,
każdy może wykupić od 1 do 1500 takich
cegiełek. Oczywiście szkoła to miejsce, w
którym uczą się dzieci, więc to co może się
znaleźć na takiej naklejce dokładnie określa
regulamin sponsora. Cała akcja jest koordynowana przez infolinie, gdzie kilkudziesięciu konsultantów pod numere m
801 999 333 informuje o wszelkich szczegółach. 10 najaktywniejszych szkół, otrzyma jesienią granty po 10 000 zł na cel pożyteczny dla całej społeczności lokalnej,
który wybiorą dzieci.
„W najśmielszych scenariuszach i najskrytszych marzeniach nie liczyliśmy na taki
sukces akcji. Dzieci czyniące dobro zaskoczyły nas nie tylko swoją kreatywnością i
wytrwałością, ale przede wszystkim odwagą w promowaniu pozytywnych postaw.

Setki tysięcy osób czyniących dobro, miliony godzin ofiarowane innym ludziom, a
wszystko to za darmo – bez oczekiwania na
zapłatę. Teraz, kiedy zadadzą mi pytanie –
jakie mamy dzieci i młodzież – odpowiem,
że wspaniałe. A my dorośli powinniśmy
brać z nich przykład. Każdy z nas może
wesprzeć drugą edycję akcji, by kolejne
szkoły mogły wziąć w niej udział.” – mówi
Aleksander Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”.

„W naszej Szkole od dawna panuje moda
na bycie dobrym, ale przystąpienie do tej
akcji spowodowało, że młodzież podejmuje
działania nie tylko na rzecz innych
uczniów, ale również, a może przede
wszystkim na rzecz osób niepotrafiących
poradzić sobie z trudami życia codziennego. Co więcej akcja sprawia, iż uczniowie
dostrzegają więcej dobra i stają się bardziej
bezinteresowni” – dodaje Beata Słowińska,
nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego w Zespole Szkół nr 4.
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", które
ma już 11 lat jest największą organizacja
pozarządowa w sektorze edukacji w Polsce,
swoimi projektami i akcjami obejmuje cały
kraj i prawie 8000 szkół partnerskich. Organizacja, która przekazała już na rozwój
edukacji 27 mln zł, zbiera także 1% na
rozwój edukacji w polskich szkołach, przekazując im środki, które dostaje od rodziców ze wskazaniem na nie. Więcej o stowarzyszeniu można się dowiedzieć na stronie:
www.ps.org.pl , a o samej akcji, również w
Internecie: www.wartobycdobrym.pl.

sce w konkurencji 100 metrów stylem klasycznym. Czas 1:26.08 Jest jednocześnie
nowym rekordem klubu na tym dystansie.
Szymon TERCZYŃSKI zajął czwarte
miejsce na swoim koronnym dystansie
800m stylem dowolnym z czasem 10:48.14
(Nowy rekord Klubu).
Kamil STABIK zajął szóste miejsce 200m
stylem zmiennym 2:53.66(Rekord życiowy)
8 miejsce – 800m stylem dowolnym OGOKamil RZAŁEK – dziewiąte miejsce 200
metrów stylem dowolnym 2:30.85 (Rż)
Mariusz PAWLINIAK – 9 miejsce 800
dowolnym 11:48.85 (Rż)
Agata MAŁEK – 1:27.64 Rekord życiowy – 100 m stylem dowolnym 1:49.73
Jakub STOKFISZ – 1:22.74 Rekord życiowy -100 m stylem dowolnym.
Nasi młodzi zawodnicy czyni stałe postępy,
o czym świadczą rezultaty uzyskiwane w
kolejnych wyścigach, w których z reguły
poprawiali swoje rekordy życiowe.
Gratulujemy im postawy i życzymy kolejnych dobrych występów oraz wysokich
pozycji w zawodach pływackich.
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POLSKA GOŚCINNOŚĆ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29

Wizyta studentów z Azji okazała się bardzo pouczającym, ale i
przyjemnym przeżyciem. Gdy przyszło się żegnać, w niejednym
oku zakręciła się łza. Oby więcej takich projektów w naszych szkołach!

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Nasi goście są zrzeszeni w międzynarodowej organizacji AIESEC,
która działa również na naszym Uniwersytecie Ekonomicznym.
Organizacja ta prowadzi wiele programów wymiany studenckiej i
praktyk. Nasi goście przyjechali do Polski w ramach programu
Enjoy My Origin, który polega na organizacji warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z zakresu różnorodnych
tematów związanych z przyrodą, tradycjami, codziennymi czynnościami oraz mini rozmówki w języku angielskim. Są one prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów z całego świata. Zajęcia
zapewniają atrakcyjne rozszerzenie cyklu edukacyjnego wspierając
główny cel językowej edukacji wczesnoszkolnej – zainteresowanie
uczniów nauką języka obcego. Dzięki staraniom Dyrekcji, p. Haliny Nawara, szkoła dołączyła do programu.
W ten sposób na kilka dni nasza placówka stała się ośrodkiem międzynarodowym. Uczniowie byli zafascynowani studentami z zagranicy, chętnie uczestniczyli w zajęciach, a na przerwach nie odstępowali ich na krok. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o
Chinach i Singapurze, nauczyliśmy się kilku słówek w języku chińskim, ale przede wszystkim ćwiczyliśmy nasz angielski. Studentom
bardzo podobało się ciepłe przyjęcie w naszej szkole. Chwalili
otwartość i odwagę naszych uczniów, dzielnie przełamujących
barierę językową. Byli też pod wrażeniem występów naszych utalentowanych uczniów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności
muzyczne, plastyczne i aktorskie.

W imieniu Dyrekcji i całej społeczności szkolnej pragniemy podziękować rodzinom, które przyjęły studentów pod swój dach:
Państwu Oracz, Rojek i Smorzewskim. Bez Państwa pomocy projekt nie doszedłby do skutku.
Dziękujemy również za współpracę Miejskiemu Przedszkolu nr 41
w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi oraz Piekarni "Adam"
A. Dunat i Wspolnicy S.J. w Katowicach.
Danuta Noras

Tęcza przyjaźni
w Szkole Podstawowej 29
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Oprócz wspomnianej polskiej placówki w
projekcie uczestniczą szkoły z Anglii, Belgii,
Bułgarii, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Rumunii,
Szkocji, Turcji oraz Włoch. Prawdziwa
„tęcza przyjaźni”. Zadania realizowane
wspólnie przez uczniów i nauczycieli
wszystkich szkół dotyczą tak ponadczasowych wartości jak: okazywanie wdzięczności, dobre maniery, dbałość o środowisko
naturalne czy tolerancja.

Uczniowie dzięki aktywnemu uczestnictwu
w projekcie mają możliwość wykazać się
inicjatywą, różnorodnymi talentami i zdolnościami.

Poznają rówieśników z innych europejskich
krajów, ich ojczyznę, język i kulturę. Nauczyciele zaś doskonalą swój warsztat zawodowy wymieniając się doświadczeniami,
wprowadzając w swoich szkołach nowe
innowacyjne rozwiązania w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Do
tej pory odbyły się trzy wizyty robocze:
pierwsza w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, druga w Sliven - Bułgaria, trzecia
w Elgin - Szkocja.

Społeczność lokalna miała okazję obserwować poczynania uczniów i nauczycieli SP 29
podczas zorganizowanego w maju Dnia
Otwartego Szkoły oraz Dnia Comeniusa.
Uczestnictwo w projekcie kształtuje wśród
uczestników poczucie przynależności do
szerszej i otwartej na świat społeczności
europejskiej, która choć wywodzi się z
różnych kultur i tradycji ma korzenie we
wspólnej historii.
Justyna Piekielnik
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Safari w Bibliotece

SPOTKANIE W URZĘDZIE
MIASTA KATOWICE
(Ciąg dalszy ze strony 1)

D

nia 21 czerwca o godz. 18.00 w Filii nr 27
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostuchnie odbyło się spotkanie z podróżnikami - p.
Alicją i Januszem Murzynowskimi pt. „Safari w
Kenii”. Na początku spotkania nasz gość zaprezentował wszystkim zgromadzonym film własnej produkcji na dużym ekranie za pomocą projektora filmowego. Przedstawiany obraz sprawił, iż każdy poczuł się
jak na wspaniałej wyprawie, gdzie wszystko jest tak
różne od naszej rzeczywistości.

Przepiękne widoki, roślinność, zwierzęta to zachwycało oglądających. Ciekawostki z życia tamtejszej
ludności Keni oraz ich obyczajowość wprawiały gości w zdziwienie. Mogliśmy poznać zwyczaje plemiona Masajów oraz zobaczyć jak wygląda ich codzienne
życie. Pan Janusz po skończonym pokazie filmowym
opowiedział, jakie przygody przeżył podróżując po
Kenii. Wszyscy zgromadzeni słuchali z dużym zainteresowaniem i zadawali wiele pytań. Uczestnicy
spotkania poczuli się jak na wspaniałej wyprawie,
chociaż Afryka tak daleko. Dla wszystkich zgromadzonych przygotowano słodki poczęstunek, o który
zadbali państwo Lipowie - składamy serdeczne podziękowania. Czas wakacji i urlopów będzie na pewno sprzyjał wyjazdom w dalekie kraje być może do
Kenii, albo w różne zakątki Afryki?
Dorota Gapys

W okresie wakacyjnym biblioteka zaprasza
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 –
18.00. W lipcu i sierpniu prowadzimy także
zajęcia dla dzieci, które odbywają się od
wtorku do czwartku w godz. 10.00 – 13.00.
Serdecznie zapraszamy.

1. Trwającej modernizacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ulicy Boya
Żeleńskiego i w ulicach przyległych.
Modernizacja ta stanowi poważne
utrudnienie w ruchu kołowym, lecz
wynika to z przyjętej organizacji prowadzenia prac, która zakłada utrzymanie ciągłości ruchu na tym odcinku.
Alternatywą było stałe wyłączenie
tego odcinka z ruchu i pokierowanie
go objazdem przez Murcki, co byłoby
jeszcze większym utrudnieniem. Przewodniczący prosił o sprawniejszą organizację prowadzonych prac, która by
na przykład polegała na zraszaniu
wodą odcinków gdzie prowadzone są
prace, co wyeliminowałoby nadmierne
pylenie, czy lepsze wykonanie tymczasowej nawierzchni na odcinku aktualnie prowadzonych prac. Całkowite
zakończenie prac powinno zakończyć
się w czwartym kwartale br. Główny
wykonawca modernizacji wyraził obawy, co do dotrzymania tego terminu.
Zadaniem rady jest dopilnowanie, aby
prace zakończono w terminie.
2. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic
Szarych Szeregów i Boya Żeleńskiego
została wykonana w terminie. Po okresie jej synchronizacji i ustania jazdy na
pamięć przez kierowców obserwuje się
wyraźnie poprawienie płynności ruchu
w wszystkich kierunkach.
3. Prace polegające na budowie jezdni,
chodników i oświetlenia na ulicy Stabika przebiegają planowo. Udało się
również zrealizować postulat mieszkańców o wykonanie dodatkowych
podjazdów do posesji, co początkowo
nie było w planach zadania.
4. Trwają prace przygotowawcze polegające na wykonaniu łącznika drogi
pomiędzy ulicami Armii Krajowej i
Pijarską. W ramach tych prac nastąpiła

między innymi likwidacja składu z
materiałami budowlanymi.
5. Prace w obiektach oświatowych są
nadzorowane przez dyrekcje tych
obiektów i według posiadanej wiedzy
są realizowane zgodnie z planem.
Podsumowując ten etap spotkania pan
Prezydent stwierdził, że realizacja
planów inwestycyjno – remontowych
w dzielnicach na ogół przebiega bardzo sprawnie. W sprawach wątpliwych
zobowiązał odpowiednie służby Urzędu Miasta do interwencji, a przedstawicieli Rad do włączenia się w ten
proces.
Druga część spotkania poświęcona
była opracowaniu przez Rady propozycji zadań inwestycyjno – remontowych na 2013 rok. Zupełnym novum,
o czym poinformował pan Prezydent w
tym zakresie jest fakt wydzielenia dla
każdej dzielnicy, w której funkcjonują
Rady kwoty 150,0 tysięcy złotych na
zadania wskazane przez Radę. Wydzielenie tej kwoty jest spełnieniem
postulatu, z którym nasza Rada, jako
pierwsza w porozumieniu z pozostałymi Radami wystąpiła w ubiegłym roku
do Urzędu Miasta. Zdajemy sobie
sprawę, że nie jest to duża kwota, ale
na początek daje jakieś możliwości
realizacji małych, lecz istotnych dla
dzielnicy zadań. Ustalono, że rozdysponowanie tej kwoty z wskazaniem
konkretnych zadań, jak i zgłoszenie
pozostałych propozycji zadań inwestycyjno – remontowych do budżetu na
2013 rok nastąpi do 15-go sierpnia br.
Po spotkaniu pani wiceprezydent Krystyna Siejna spotkała się z przedstawicielami Rad z Kostuchny i Podlesia w
sprawie organizacji katowickich dożynek w tym roku.
Bernard Uszok

W 56 ROCZNICĘ TRAGEDII
18 lipca 1956 roku miała miejsce w Kostuchnie największa katastrofa
górnicza w historii KWK Boże Dary, w wyniku której śmierć poniosło 24
górników i ratowników górniczych, a około 100 zostało rannych.
1 grudnia 2006 r. w 50 rocznicę tej tragedii, w kaplicy św. Barbary na
terenie kopalni odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą tamto wydarzenie.
W środę, 18 lipca 2012 roku została odprawiana w naszym kościele msza
święta w intencji zmarłych, w tamtej tragedii, górników.
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