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W

niedzielę 2 września w Kostuchnie odbyły się Katowickie Dożynki 2012 roku.
Dożynki rozpoczęły się o godzinie 13-tej,
zbiórką uczestników korowodu dożynkowego na parkingu przy restauracji ,,Anna –
Maria”. Korowód uformował się w następującym szyku: wóz strażacki, ekspozycja
zwierząt drobnego inwentarza, poczty
sztandarowe, orkiestra kopalni ,,Staszic –
Boże Da r y”, Zespół Regionalny ,,Podlesianki” z wieńcem dożynkowym,
w bryczce starostowie dożynek z bochen-

13 PAŹDZIERNIKA 2012
Pragniemy poinformować, że wszystkie propozycje składane przez mieszkańców naszej dzielnicy w formie potrzeb inwestycyjnych oraz remontowych zostały przyjęte przez Radę Jednostki Nr 21 w Kostuchnie w formie
Uchwały, która stanowi propozycję
naszej dzielnicy do budżetu miasta
Katowice na 2013 rok.

Akcja „Czysty las”
w Kostuchnie

J

Miejski Dom Kultury
„Południe” ul. BoyaŻeleńskiego 83 zaprasza na zajęcia do
swojej siedziby w
Kostuchnie.

ednym z głównych atutów naszej
dzielnicy są lasy. Dla odwiedzających Kostuchnę po raz pierwszy ich
uroda i bogactwo są niemałym zaskoczeniem, a nieraz i powodem do zazdrości.
Jako mieszkańcy chętnie, na co dzień korzystamy z naszego lasu, wykorzystując
zielone przestrzenie na spacery i inne formy
aktywnego wypoczynku.
Skutkiem ubocznym sporej liczby odwiedzających las jest jego zanieczyszczenie.

Czytaj na str. 2

(Ciąg dalszy na stronie 2)

kiem chleba, gospodarz dożynek w otoczeniu rolników, działkowców, hodowców
drobnego inwentarza, hodowców gołębi
pocztowych, pszczelarzy, zaproszonych,
gości, wśród których byli członkowie Zarządu Miasta Katowice, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, radni, samorządowcy,
przedstawiciele organizacji działających na
rzecz rolnictwa, mieszkańcy Katowic, na
końcu znów wóz strażacki. Wszyscy zaproszeni goście dożynkowi zostali udekorowani kolorowymi kotylionami, przygotowanymi przez Zespół Regionalny ,,Podlesianki”.
Zaszczytu pełnienia funkcji starostów dożynek dostąpili rolnicy: Iwona Pustułka z
Zarzecza i Aleksander Świerkot z Podlesia.
Oboje jak na katowickie warunki gospodarują na dużych obszarach gruntów rolnych
odpowiednio 25 i 50 hektarów. Pani Iwona
zajmuje si hodowlą koni z wykorzystaniem
dla celów rekreacyjnych, a pan Aleksander
hodowlą bydła opasowego.
Gospodarzem dożynek był Piotr Uszok,
prezydent miasta Katowice.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

PRZECIW GRYPIE
Od 10 września ruszyła akcja bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Katowic powyżej 65 roku życia.
Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok w
trosce o zdrowie swoich mieszkańców w
ramach „Programu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia dla Miasta Katowice w 2012 r.”
zaprasza na wyżej wymienione badania do
wybranych jednostek służby zdrowia.
Ośrodki najbliższej nas:
1.NZOZ „Vita Longa” - ul. Uniczowska 6.
2.Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób
Kobiecych oraz Schorzeń Sutka
„Tommed” - ul. Fredry 22.
3.Niepubliczny Zakład Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej ASKLEPION-MED
- ul. Ziołowa 45/47
Pełną listę można znaleźć w Internecie:

http://www.katowice.eu
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Akcja „Czysty las”
w Kostuchnie

Ilość śmieci zalegających w krzakach
czasami przeraża. Nie zawsze jest to
wynik złej woli, a raczej zaniedbania
i lenistwa wielu spośród nas – na
spacerze zdarza nam się upuścić
papierek po batoniku, czy zostawić
puszkę z piwa. Pojedyncze przypadki
mogą się wydawać nieszkodliwe, ale
pomnożone, składają się na efekt,
który zbyt często musimy oglądać na
spacerach. W skrajnych wypadkach
niestety zdarza się, że las jest traktowany po prostu jako wysypisko, na
które z premedytacją wyrzuca się
stare opony, worki ze śmieciami, a
nawet lodówki, czy telewizory.
Dlatego po kończącym się lecie,
pragniemy zachęcić, aby poświęcić

trochę swojego czasu na włączenie
się w akcję sprzątania naszego zielonego azylu.

W dniu 13 października o godz.
9.00 zapraszamy wszystkich
chętnych do spotkania na terenie tak zwanej polany biwakowej (skrzyżowanie ulic: Szarych Szeregów i Michała Kałuży), skąd rozpoczniemy prace
porządkowe. Na miejscu będą
zapewnione rękawiczki jednorazowe i worki na śmieci. Warto zaangażować się na ten jeden
poranek, aby od wiosny cieszyć
się znów pięknem czystego lasu.
Aleksander Uszok

DOŻYNKI KATOWICKIE
W OBIEKTYWIE
Autorka zdjęć: Justyna Soja

Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych do
wzięcia udziału w zajęciach organizowanych we
wszystkich filiach MDK „Południe”.
Wierzymy, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co
pomoże mu zrealizować swoje pasje, odpocząć czy też
zaczerpnąć trochę zdrowia. Obok przedstawiamy propozycje naszej filii w Kostuchnie.
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Barwny korowód, którego przemarsz zabezpieczała policja o godzinie 13:30 udekorowanymi ulicami Szarych Szeregów, Boya
Żeleńskiego i Migdałowców wyruszył do
kościoła parafialnego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Złożony z tak licznych
grup korowód prowadzony w rytmach marszów, prezentował się bardzo okazale. Po
dotarciu do kościoła, który na tą okoliczność został pięknie przystrojony, członkinie
Zespołu Regionalnego ,,Podlesianki” ustawiły przed ołtarzem okazały wieniec dożynkowy. Przy ołtarzu były już złożone
owoce i warzywa z tegorocznych zbiorów,
ofiarowane przez działkowców i miód ofiarowany przez pszczelarzy w otoczenie bukietów z słoneczników. Czas do rozpoczęcia Mszy Świętej wypełnił mini koncert
chóru ,,Słowiczek”.
Punktualnie o godzinie 14-ej przy wypełnionym po brzegi kościele rozpoczęła się
uroczysta dożynkowa Msza Święta, której
przewodniczył ksiądz proboszcz Stanisław
Reś, przy koncelebrze księży wikarych
Damiana Krosnego i Kajetana Kleina, oraz
księdza proboszcza Jacka Plecha z Podlesia
i emerytowanego księdza dziekana Bernarda Sodzowicznego z Ochojca.
We wprowadzeniu ksiądz proboszcz powiedział, że ta uroczysta Msza Święta jest
dziękczynieniem Panu Bogu i rolnikom za
tegoroczny dar chleba. Prawdę tą pięknie
oddaje pieśń w której śpiewamy ,,Boże z
Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy. Z Ciebie plenność miewa rola, my
zbieramy z twego pola”.
Następnie po przywitaniu starostów i gospodarza dożynek, oraz przybyłych posłów
na Sejm RP, Ewy Kołodziej i Jerzego Ziętka i wszystkich pozostałych gości wyraził
wielką radość z faktu, że Kostuchnie znowu
przypadł zaszczyt organizacji katowickich
dożynek. Czytania liturgiczne były udziałem starostów dożynek.
W homilia, ksiądz proboszcz mówił o wielkim darze, jakim jest chleb. Codziennie
modlimy się o chleb powszedni zdobywany
ciężką pracą, a ostatnimi laty często również poza granicami kraju.
Chleb powszedni stanowi postawę doczesnej egzystencji człowieka, ale ten sam
chleb podczas każdej eucharystii w czasie
przeistoczenia staje się chlebem zapewniającym nam coś wyjątkowego, bo życie
wieczne. Chleb od zawsze w polskiej rodzinie otaczany był szacunkiem. W rodzinnym

domu, mama rozpoczynała krojenie chleba
od znaku krzyża, a gdy zdarzył się przypadek, że kromka chleba upadła na ziemię to
ją z szacunkiem podnosiła i całowała.
Chleb, który jest owocem trudu rolnika, jest
nade wszystko darem Bożym, a przez to
godzien jest najwyższego szacunku, zakończył homilię ksiądz proboszcz.
Na ofiarowanie starostowie procesjonalnie
przynieśli do ołtarza piękny, dorodny bochenek chleba upieczony z tegorocznych
zbiorów. Mszę Świętą uświetniła orkiestra
kopalni Staszic – Boże Dary.

Część obrzędowa
Po zakończonej Mszy Świętej jej uczestnicy w procesji przeszli pod estradę ustawioną na skwerze błogosławionego Stanisława
Kubisty, gdzie odbyła się część obrzędowa
uroczystości dożynkowej. Część ta rozpoczęła się odegraniem i odśpiewaniem ,,Roty”. Następnie konferansjerka
pani Aldona Krupa w pięknym ludowym
stroju przedstawiła starostów i gospodarza
dożynek.
Wszystkich gości i uczestników przywitał
gospodarz dożynek.
Teraz nastąpił kulminacyjny punkt uroczystości. Starostowie dożynek przekazali
gospodarzowi
dożynek, poświęcony podczas Mszy Świętej bochen chleba upieczony z tegorocznego zboża.
Przekazując bochenek chleba starosta wypowiedział słowa ; ,,Panie Prezydencie
przekazuję Panu ten dorodny bochen chleba, upieczony z tegorocznych plonów.
Chcę, aby został podzielony sprawiedliwie i
aby go starczyło do przyszłorocznych zbiorów.
Odpowiadając na te słowa gospodarz dożynek powiedział: ,,Serdecznie dziękuję za
ten dorodny bochen chleba i przyrzekam
dzielić go uczciwie i sprawiedliwie. Tak mi
dopomóż Panie Boże”.
Następnie
Zespół
Regionalny ,,Podlesianki” po wykonaniu kilku okolicznościowych pieśni przekazał gospodarzowi dożynek wieniec dożynkowy.
Wieniec, to misternie wykonana z kłosów
zboża, kolorowych kwiatów i barwnych
wstążek kompozycja, symbol tegorocznych
zbiorów.
Obrzęd obsypania gości ziarnami zboża
uzupełnił tę część uroczystości. Na zakończenie gospodarz w okolicznościowym
wystąpieniu mówił o rolnictwie na ternie
Katowic. Rolnicy z Katowic, których jest
ponad czterdziestu, gospodarują w zdecydowanej większości na gruntach o powierzchni kilkunastu hektarów. Do wyjątków należą gospodarstwa kilkudzi3sięcio
hektarowe. Są to więc gospodarstwa małe i
jak mówią sami rolnicy często ich produkcja pokrywa własne potrzeby i pobliskich
sąsiadów. Do rzadkości należą gospodarstwa wielkotowarowe. Ciekawostką jest

gospodarstwo pana Adama Haleny z Szopienic, które eksportuje bydło opasowe do
Turcji i Tunezji. Kończąc pan prezydent
podziękował rolnikom, działkowcom,
pszczelarzom, gołębiarzom i hodowcom
drobnego inwentarza, oraz wszystkim osobą związanym z działalnościom rolniczą za
tegoroczny trud. Efektowny przelot kilkudziesięciu gołębi pocztowych zamknął tą
część obrzędowa uroczystości dożynkowych.

Część rozrywkowa
Nadszedł czas radosnej zabawy, podczas
części artystycznej, na którą złożyły się
występy orkiestry ,,Staszic – Boże Dary”,
chóru ,,Słowiczek, studenckich zespołów
folklorystycznych z Chorwacji i Argentyny,
zespołów: ,,TreeGees” i „Trebunie Tutki”.
Taki zestaw zespołów sprawił, że każdy
mógł znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie o
czym świadczyła duża frekwencja mieszkańców Kostuchny i gości.
O godzinie 21-ej ksiądz Kajetan poprowadził modlitwę ,,Apel Jasnogórski”. Imponujący pokaz sztucznych ogni zakończył tegoroczne katowickie dożynki 2012 roku.
Imprezami towarzyszącymi dożynek były:
wystawa drobnego inwentarza, stoisko
pszczelarzy oraz zbudzającym duże zainteresowanie stoisko ,, Winna zagroda” z Murcek zajmująca się wytwarzaniem wina i
serów z własnych upraw i hodowli.
Dużą popularnościom wśród dzieci cieszyło
się wesołe miasteczko z dmuchanym zamkiem, trampoliną i wodnymi kulami. Zadbano również o potrzeby kulinarne na stoiskach gastronomicznych z grillami i śląskim kołoczem.

Podziękowania
Organizatorem dożynek był Urząd Miasta
Katowice, Centrum Kultury Katowice im.
Krystyny Bochenek, MDK ,, Południe” i
Rada Wspólnoty Samorządowej – Jednostka Pomocnicza Nr 21 z Kostuchny. Pomocy w organizacji dożynek udzieliły również: Miejski Zakład Zieleni, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i piekarnia Adama
Dunata.
Nad przemarszem korowodu i bezpieczeństwem przebiegu dożynek czuwała policja,
straż miejska i ochotnicza straż pożarna.
Na szczególne słowa uznania zasługuje
pani Aldona Krupa, która pełniła na dożynkach obowiązki konferansjerki. Jej rzeczowy komentarz tłumaczył symbolikę obrzędów, ceremonii i znaczenie wielu słów,
chociażby takich jak dożynki czy starosta.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do tak uroczystego przebiegu tegorocznych dożynek składam serdeczne podziękowanie.
Bernard Uszok
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Lato (nie tylko)
z Książką

W
Miejski Dom Kultury „Południe”
oraz Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia
zaprasza w dniu 14 października
2012 o godz. 18:00 do MDK
„Południe” ul. Boya Żeleńskiego 83
Piotr Gach - wiolonczela
Konrad Merta – akordeon

wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywały się zajęcia dla dzieci
w każdy wtorek, środę i czwartek lipca
i sierpnia w godz. od 10.00 – 13.00.
Przewodnie hasło tegorocznej Akcji
Lato z Książką brzmiało: „Z Tomkiem
na Kon-tiki opływamy Ameryki”.

Biblioteka Publiczna, Filia Nr 27
W Filii nr 27 w Kostuchnie dzieci
miały okazję uczestniczyć w różnego
rodzaju zajęciach plastycznych i literackich, w zabawach ruchowych, wycieczkach do lasu i na place zabaw.

MDK Południe

W programie:
1. Libertango - A. Piazzolla
2. Suita Pieśni Hiszpańskich - M. de Falla
3. Sonata g-moll BWV 1029 - J.S. Bach
4. Oblivion - A. Piazzolla
5. Dream garden - M. Brommer
6. Tango pour Cloude - R. Galliano
7. Jovano jovanke - muz. macedońska
8. Ederlezi - muz. cygańska
9. Odgłos gór - Konrad Merta
10. No Title - Konrad Merta
Wstęp bezpłatny

Serdecznie zapraszamy
Piotr Gach — razem z zespołem „Bacewicz” dał
się poznać szerszej publiczności brawurowym
występem w programie „Mam talent” jako wirtuoz wiolonczeli.
Konrad Merta — „Autentyczność ekspresji i
imponująca sprawność techniczna; wielość rytmów, efektów wirtuozowskich, tryli, tremoland,
glissand, które łączy z efektami perkusyjnymi”.

Mogły wspólnie skorzystać z oferty
MDK w Kostuchnie (przedstawienia
teatralne, bilard, ping-pong), MDK w
Piotrowicach (zajęcia plastyczne) i
MDK w Zarzeczu.

Imprezy wyjazdowe
Sporym zainteresowaniem cieszyły się
wyjazdy do sali zabaw dla dzieci
„Nibylandia” w Murckach oraz wycieczka do ZOO.
Interesującą propozycją był wyjazd do
centrum Katowic, gdzie znajduje się
Galeria Teatru Ateneum. Tam pani
pracująca w teatrze oprowadziła dzieci
po galerii i opowiedziała o lalkach,
scenografiach i przedstawieniach teatralnych. Dzieci część lalek mogły
ożywić i same pobawić się w aktorów.
Na zakończenie czekała je niespodzianka – występ na scenie Galerii
Ateneum. Cała grupa zaśpiewała utwór
„Koko Euro spoko”, za który otrzymała gorące brawa od widowni.

Inną ciekawą propozycją był wyjazd
do Nadleśnictwa w Ligocie. Na miejscu pan leśniczy opowiedział o zwierzętach zamieszkujących katowickie
lasy i oprowadził po nadleśnictwie.
Dzieci mogły zobaczyć w gablotach
wypchane zwierzęta, a także dotknąć
ich futer na specjalnej wystawie w
Izbie Leśnej. Potem pan leśniczy opowiedział o pszczołach, pokazał różnego rodzaju ule, a także otworzył jeden
z nich – na żywo można było zobaczyć
królową z całym zastępem pszczół w
trakcie pracy. Na zakończenie dzieci
miały możliwość upiec na ogromnym
grillu przywiezione przez siebie kiełbaski i chleb. W otoczeniu zieleni
smakowały wyśmienicie, a radości
dopełniły jeszcze zabawy na ścieżkach
edukacyjnych przy leśniczówce.
Spotkania w bibliotece pozwalały
dzieciom spędzić mile wakacyjny czas,
ponieważ były bardzo urozmaicone.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
będzie podobnie i zapewnimy dzieciom naszej dzielnicy wspaniałą zabawę oraz ciekawą edukację.

Po wakacjach przypominamy i
jednocześnie zapraszamy wszystkich czytelników do korzystania
z naszej biblioteki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.0020.00 oraz w soboty w godzinach
9.00-15.00. Również serdecznie
zapraszamy na spotkanie z p.
Stanisławem
Ochotem
pt.
„Magia słów – krzyżówkowa
zabawa”, które odbędzie się 27
września o godz. 18.00.
Zuzanna Janota
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