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EMERYCI
NA SZLAKU RENESANSU

dniach 24 do 27.09.2013 Koło
Emerytów i Rencistów Nr 19 z
Kostuchny zorganizowało wycieczkę w
czasie której zwiedzaliśmy perły renesansu
Polskiego rozsiane na wschodnich rubieżach kraju.
W pierwszym dniu po przecięciu Jury Krakowsko – Częstochowskiej a następnie
Niecki Nidziańskiej dotarliśmy do późnorenesansowego zamku w Baranowie Sandomierskim gdzie mogliśmy spacerować po
przepięknych krużgankach przypominających nieco krużganki na Wawelu.

W

(Ciąg dalszy na stronie 3)

SPACERKIEM
PO KOSTUCHNIE

J

ednym z zadań wyznaczonych do
realizacji w ramach sumy 150 tys.
złotych przyznanej naszej Jednostce Pomocniczej Nr 21 w Kostuchnie na 2013 rok
jest realizacja ścieżki turystycznej po naszej
dzielnicy. Ścieżka „Spacerem po Kostuchnie” ma na celu pokazanie i wyróżnienie
tych miejsc w Kostuchnie, które ze względu na znaczenie kulturowe, czy historyczne
zasługują na szczególną uwagę.

WYDANIE
BEZPŁATNE

XXVIII SESJA RADY
JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

W

dniu 3 października 2013 r. odbyła
się XXVIII sesja
Rady Pomocniczej Nr 21 w
Kostuchnie.
Zanim radni zajęli się głównym tematem obrad, jakim
były propozycje inwestycyjne i remontowe do budżetu
miasta Katowice na 2014 r.
omówiono sprawy bieżące.
Radny Aleksander Uszok
przedstawił stan zaawansowania prac związanych z
utworzeniem ścieżki edukacyjnej „Spacerkiem po Kostuchnie”.

Następnie zostały przedstawione wynik prac przyjętych
na poprzednim posiedzeniu
Rady, takich jak:
 Wymiana tablic oraz koszów na boisku do koszykówki przy skwerze bł.
Stanisława Kubisty.
 Ustalono miejsca instalacji
ciężkich koszów na śmieci
przy w/w skwerze.
 Omówiono stan zawansowania prac związanych z
planowanym parkiem
dzielnicowym przy ul.
Wantutuły. Podkreślone
duże zainteresowanie

ŚWIĘTOWANIE
„SŁOWICZKA”

(Ciąg dalszy na stronie 2)

atowicki Spodek, 16 października
2013 r. stanie się miejscem jedynego
i niepowtarzalnego wydarzenia — Estradowej adaptacja „Pieśni o św. Franciszku”
śląskiego Teatru „A”.

K

(Ciąg dalszy na stronie 3)

W

tym roku Chór Mieszany
„Słowiczek” działający przy
MDK „Południe” w Katowicach
– Kostuchnie świętuje 100-lecie swojej
działalności. W dniu 28 września b.r.
„Słowiczek” zaplanował pierwszą część
uroczystości jubileuszowych.

mieszkańców Kostuchny
tym tematem podczas
trwających konsultacji
społecznych w trakcie
trwania festynu dzielnicowego „Dni Kostuchny”
oraz w podczas dyżurów
w Miejskim Domu Kultury i
Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 Podsumowano tegoroczne obchody „Dni Kostuchny”, które w tym roku były
bardzo udane.
 Radny Andrzej Jurasz
zdał relację z przebiegu
zawodów piłkarskich dla
młodzieży „Kosta Cup”,
które były imprezą towarzyszącą dla „Dni Kostuchny”.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Zanim jednak do tego doszło spotkało Go
bardzo miłe wyróżnienie. Kapituła ds. odznaczeń przyznała Jubilatowi nagrodę Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka
w dziedzinie kultury za rok 2013. Gwoli
ścisłości należy dodać, że taką samą nagrodę zdobył Chór „Ogniwo” z Katowic, świętujący również 100-lecie swojej działalności, kostuszanin Pan dr Szymon Bywalec
oraz Pan Edward Sośnierz. Nagrody zostały wręczone w dniu 20.09.2013 r. w pałacu
Goldsteinów. 28 września „Słowiczek”
rozpoczął świętowanie swojego stulecia
Mszą św. jubileuszową w kościele Trójcy
Przenajświętszej w Kostuchnie o godz.
15.30, celebrowaną przez ks. prof. dr Antoniego Reginka, ks. proboszcza Stanisława
Resia i ks. wikarego Mariusza Dołęgowskiego. Liturgię Mszy św. wzbogacił śpiew
Chóru Męskiego „Hejnał’ (Msza św. Lachmana) oraz Orkiestra KWK Staszic –
Murcki – Boże Dary. Po Mszy św. chórzyści i zaproszeni goście udali się do MDK
„Południe” na koncert jubileuszowy. O
godz. 17.00 przy akompaniamencie trąbek
został wprowadzony sztandar „Słowiczka”
i odśpiewano Gaude Mater.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Spacerem po
Kostuchnie
(Ciąg dalszy ze strony 1)

W tym roku wykonany zostanie pierwszy
etap zadania – wydruk folderów „Spacerem
po Kostuchnie” oraz instalacja dwóch tablic
- map z wytyczonym przebiegiem trasy.
Foldery będą udostępniane w biurze katowickiej informacji turystycznej oraz w
obiektach Miejskiego Domu Kultury
„Południe” i mają stać się zachętą oraz ułatwieniem przy zwiedzaniu Kostuchny. W
przyszłym roku realizacja ścieżki będzie
kontynuowana i przy każdym z wyróżnionych obiektów pojawią się szczegółowe
tablice. Ścieżka uwzględnia m.in. takie miejsca jak kolonia „Boże Dary”, dom Bł. Stanisława Kubisty, czy kopalnia „Murcki-Boże
Dary”.
„Ścieżka po Kostuchnie” jest częścią szerszego projektu, który obejmie wszystkie
południowe dzielnice Katowic. Głównym
celem projektu jest zwrócenie uwagi na
szczególne walory krajoznawcze oraz wspólną historię tego obszaru Katowic.
Aleksander Uszok

ŚWIĘTOWANIE
„SŁOWICZKA”
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Następnie Prezes Chóru „Słowiczek” Pan
Stanisław Beczała przywitał gości, w gronie których znaleźli się m.in..:
Prezydent Miasta Katowic
Piotr Uszok
Proboszcz parafii Trójcy
Przenajświętszej ks. Stanisław Reś
Kapelan ŚZChiO ks. prof.
dr Antoni Reginek
Prezes Zarządu ŚZChiO
druh Roman Warzecha
Sekretarz Zarządu ŚZChiO druh Andrzej Wójcik
Dyrektor artystyczny
ŚZChiO Krzysztof Kaganiec
Prezes ŚZChiO Oddz.
Katowice druh Zdzisław Czenczek
Dyrektor MDK „Południe” Bogdan Kallus
Przewodniczący Rady Jednostki Pomocy
Samorządowej Bernard Uszok.
Ponadto prezes „Słowiczka” powitał delegacje zaprzyjaźnionych chórów: Modus
Vivendi – Katowice-Piotrowice, Ogniwo –
Katowice, Hejnał – Katowice-Piotrowice,
Fermata – Katowice-Piotrowice, Harmonia
– Mikołów, Słowiczek – Repty Śląskie,
Dzwon – Orzesze; del. Orkiestry KWK

Staszic – Murcki – Boże Dary, del zespołu
regionalnego Podlesianki, byłych chórzystów i pozostałych gości.
W pierwszej części koncertu Chór zaprezentował pieśni:
Wierna piosneczko Śląska, Za jeden krasny, Juliszka z Budapesztu, Tulpen aus
Amsterdam, Nad pięknym modrym Dunajem, Melodie Operetkowe, When the saints
go marching in.

honorową – najwyższą w Związku – Złota
z Wieńcem Laurowym.
Następnie prowadzący Pan Sławomir Jarzyna zapowiedział drugą część koncertu, która obejmowała utwory:
Kalinka, Santa Lucia, Santa Maria de la
mer, Wróć do Sorento.
Chórowi na fortepianie akompaniował Pan
Jan Porzuczek, a dyrygowała nasza wspaniała Pani dyrygent Elżbieta Kudala.
W dalszej kolejności nadeszła sposobność
złożenia Jubilatowi okolicznościowych
życzeń. Gratulacjom nie było końca. Niewątpliwie była to część bardzo wzruszająca
dla chórzystów.
Na zakończenie koncertu chór zaśpiewał
jeszcze 2 pieśni: La Cucaracha i My Way.
Porywający akompaniament do tych utworów, jak i całościowe przygotowanie koncertu zawdzięczamy Pani dyrygent Elżbiecie Kudala. Zgromadzona publiczność zgotowała wykonawcom owacje na stojąco.
Podziękowania obecnym na koncercie złożył Prezes Chóru „Słowiczek” Pan Stanisław Beczała, po czym zaprosił wszystkich
na lampkę szampana i poczęstunek.

W przerwie, po I części zaprezentowano
pokaz multimedialny pt.: „100-lat Słowiczka” przygotowany przez Pana Sławomira
Jarzynę. Druga część rozpoczęła się wręczeniem odznaczeń i orderów Chórowi i
chórzystom. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski
przyznał Chórowi „Słowiczek” medal brązowy „Gloria Artis” – zasłużony dla kultury polskiej, a ŚZChiO przyznał odznakę

Ostatnim akcentem Roku Jubileuszowego Chóru „Słowiczek” będzie
Koncert Pieśni Sakralnych oraz
Msza św. w intencji wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego jubileuszu. Koncert odbędzie się w dniu 24 listopada b.r. o
godz. 16.00. ZAPRASZAMY!
Cześć Pieśni!
Prezes Stanisław Beczała
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Po opuszczeniu położonego na skraju Puszczy Sandomierskiej Baranowa, znaleźliśmy
się w malowniczym Sandomierzu. Wędrując z przewodnikiem uliczkami tego miasta
podziwialiśmy renesansowy ratusz, Katedrę
z XIV wieku, Dom Długosza, pozostałości
obwarowań miejskich z Bramą Opatowska
i szukaliśmy śladów serialowego księdza
Mateusza. Po dalszej dwugodzinnej podróży dotarliśmy do Dęblina, który stał się na
trzy następne dni naszą bazą wypadową. W
drugim dniu po obfitym śniadaniu pojechaliśmy do Puław na krótki spacer po urzekającym zespole pałacowo parkowym z przełomu XVII i XVIII wieku, który szeroko
znany stał się dzięki działalności księżnej
Izabeli Czartoryskiej.

W drodze do Janowca czekała nas miła
niespodzianka bowiem w niewielkiej wsi
Gołąb obejrzeliśmy nie będący w programie barokowy kościół i domek będący
kopią kaplicy z Loretto oba z XVII wieku.
Janowiec przywitał nas pięknym słońcem i
cudownie położonymi nad Wisłą ruinami
zamku z XVI wieku. Nieopodal zamku
obejrzeliśmy skansen z dworkiem ziemiańskim, stodołą i spichlerzem z XVIII wieku.
Następnym punktem programu był spacer z
przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym
miasteczku będącym natchnieniem artystów, obdarzonego przez naturę malowniczym krajobrazem, a przez dawnych mieszkańców ciekawymi zabytkami takimi jak
Rynek z renesansowymi kamieniczkami,
ruiny zamku z gotycką wieżą strażniczą,
renesansowy kościół z cennym wyposaże-

niem, barokowy kościół i klasztor Reformatów, renesansowe spichlerze z XVII wieku,
synagoga i wiele innych. Po powrocie i
obiadokolacji czekało nas spotkanie przy
muzyce i wspólnym śpiewaniu okraszone
daniami z grilla. Trzeci dzień równia forsowny jak poprzednie to zwiedzanie jednego z najciekawszych zespołów pałacowych
Rzeczypospolitej, który mieści się w Kozłówce. Zwiedzaliśmy wspólnie z przewodnikiem bajecznie bogaty pałac Zamojskich.
Zerknęliśmy również do Muzeum Socrealizmu. Z Kozłówki udaliśmy się do Lublina
miasta łączącego przez wieki kultury Zachodu i Wschodu. Zwiedzaliśmy z licencjonowanym przewodnikiem zamek królewski, barokowa katedrę, Wieżę Trynitarską,
Bramę Krakowską, Stary Ratusz czyli Trybunał Koronny, podziwialiśmy pięknie
odnowione kamieniczki starego miasta.
Dzień powrotu to odwiedziny u Mistrza
Jana Kochanowskiego w jego dworku w
Czarnolasie, dwugodzinny spacer głównym
deptakiem Radomia gdzie obejrzeliśmy
miedzy innymi kościół z XIV wieku, a
także cerkiew wybudowaną w XIX wieku
przez Rosjan będącą obecnie kościołem
garnizonowym oraz odwiedziny Szydłowca
– ciekawego miasta z licznymi zabytkami
jak gotycko – renesansowy zamek, bogato
wyposażony kościół św. Zygmunta i ratusz
z XVII wieku przed którym stoi pręgierz
dla kobiet i osobny pręgierz dla mężczyzn.
Oj może i teraz przydałby się niektórym
przestępcom taki środek wychowawczy.
W godzinach wieczornych zmęczeni lecz
pełni wrażeń wróciliśmy do Kostuchny.
Eugeniusz Sornek

XXVIII SESJA RADY
JEDNOSTKI POMOCNICZEJ
(Ciąg dalszy ze strony 1)
 Kolejnym punktem obrad było omówienie Jubileuszu 100-lecia ist-

nienia Chóru Mieszanego „Słowiczek”.
 Omówiono zadania inwestycyjne i remontowe, które zdaniem rad-

nych należy wykonać w 2014 roku. Pełen tekst uchwały w tej sprawie opublikujemy na łamach Biuletynu Samorządowego w przyszłym miesiącu, po jej przekazaniu do Urzędu Miasta Katowice.
 Po raz kolejny poruszony został problem ulicy Ogrodzieńskiego.
Stale zwiększający się ruch samochodów wymusił wybudowanie
instalacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Boya-Żeleńskiego i Szarych Szeregów. Bliskość wylotu ul. Ogrodzieńskiego sprawia, że
komunikacja dla mieszkańców tej ulicy staje się coraz bardziej
uciążliwa. Radni zaproponowali umieszczenie w propozycjach budżetowych na przyszły rok, jako inwestycję priorytetową, skomunikowanie ulicy Ogrodzieńskiego poprzez wykonanie łącznika w kierunku ulic Jordn-Łowińskiej oraz Wieżowej.
 Do Rady wpłynął wniosek od zarządcy osiedla Bażantowo w sprawie ulicy Hierowskiego. Zarządca proponuje, aby zmienić organizację ruchu, na jednokierunkowy na części ulicy Hierowskiego na
odcinku od skrzyżowania z ul. Pijarską w kierunku ul. Bażantów.
 Omówiono również wstępny projekt budżetu obywatelskiego na
2014 rok.
Krzysztof Kukliński

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Przedsięwzięcie ma być realizowane z rozmachem w przestrzeni katowickiego Spodka i będzie niezwykłym, spektakularnym widowiskiem. Do udziału w spektaklu zaproszono
około 500 młodych osób (Orkiestra Symfoniczna Bytomskiej Szkoły Muzycznej II stopnia, zaproszeni instrumentaliści, chóry, teatry młodzieżowe i 100 osobowa grupa wolontariuszy w scenach zbiorowych, grupy rekonstrukcyjne, zespoły taneczne, szkoły walk wschodnich, grupa dzieci niepełnosprawnych, wokaliści i recytatorzy wyłonieni w castingach, wreszcie sami aktorzy impresaryjnego Teatru A.
Mega widowisko będzie wystawione tylko jeden raz, 16 października 2013 roku o godz. 18.30, w 35 rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Stanowić ono będzie
również formę pewnego przygotowania do kanonizacji bł.
Jana Pawła II, jak również wpisze się w obchody Roku Wiary. Nie wolno tego przegapić!
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Świat wokół nas
po co i dla kogo

GIMNAZJUM NR 18

NA SPORTOWO
Biegaczki z osiemnastki
ponownie w czołówce
W sztafetowych biegach przełajowych o Mistrzostwo
Katowic Szkół Gimnazjalnych dziewczęta z Gimnazjum
nr 18 im. Józefa Nowary zajęły drugie miejsce wśród 21
sklasyfikowanych zespołów i zakwalifikowały się do zawodów rejonowych. Podczas tych zawodów stoczyły
zaciętą walkę o zwycięstwo, przegrywając nieznacznie w
końcówce i ponownie zajęły drugie miejsce. Warto zaznaczyć, że 2/3 drużyny to zawodniczki z klas pierwszych i drugich, co pozwala z optymizmem oczekiwać
ich występów w przyszłym roku szkolnym. Nieźle pobiegła również sztafeta chłopców, zajmując w Mistrzostwach Katowic piąte miejsce wśród 22 zespołów.

D

Młoda medalistka
Natalka Ciesielska ma 12 lat i aktualnie jest uczennicą
szóstej klasy Szkoły Podstawkowej w KatowicachKostuchnie. Trenuje siatkówkę w UKS ŹRÓDEŁKO KATOWICE pod okiem swojej mamy.
Pomimo młodego wieku osiągnęła
już taki poziom umiejętności, który
pozwala jej systematycznie grać w
pierwszym zespole młodziczek klubu (13 i 14-latki), a także wspierać
drużynę kadetek (15 i 16-latki).
Wraz z koleżankami, w sezonie
2012/2013 osiągnęła znaczne sukcesy w turniejach mini siatkówki w
kategorii trójek. Po zwycięskim
przejściu przez kolejne szczeble
eliminacji, zakończone zdobyciem
Mistrzostwa Śląska, dziewczęta
zakwalifikowały się do finału ogólnopolskiego, rozegranego na początku lipca w Drzonkowie k. Zielonej Góry. Tam również spisały się „na medal”, zajmując trzecie miejsce. W
meczu o brąz stoczyły najdłuższy mecz w historii turniejów mini siatkówki, wygrywając 46:44.
Natalka jest również bardzo dobrą uczennicą; piątą klasę ukończyła z średnią oceną 5,7.
Jan Chudy

nia 26.09.2013 o godzinie
17.00 w Filii nr 27 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kostuchnie odbyło się spotkanie dla czytelników z p. Sonią Pryszcz-Botor
– artystą, plastykiem i założycielem grupy malarskiej pt. „Świat
wokół nas – po co i dla kogo”
związane z wernisażem wystawy
prac nieprofesjonalnej grupy malarskiej. Zaprezentowano prace 7
osób z powyższej grupy, wśród
których były osoby starsze i młodsze. W czasie trwania wernisażu
każda z osób prezentujących swoją twórczość przedstawiła się i
opowiedziała o motywacjach do
malowania i rozwijania się. Na
wernisaż przybyło bardzo dużo
osób, a obecnie wystawę chętnie
oglądają odwiedzający bibliotekę
przez cały miesiąc od jej rozpoczęcia. Wszystkie obrazy zostały
zaprezentowane na 9 sztalugach,
ich różnorodność w sposobie wykonania przyciąga uwagę. Uczestnicy spotkania mogli sami przekonać się, iż w każdym wieku można
spróbować rozpocząć swoją przygodę z malowaniem. Zajęcie to
daje wiele przyjemności, uspokaja,
pozwala przedstawić to co nas
otacza oraz odzwierciedlić własne
emocje. To co po nas zostaje, to
również to co sami stworzymy.
Przynależność do grupy malarskiej dla każdej z autorek obrazów

jest bardzo ważna, ponieważ wzajemnie mogą się wspierać, dzielić
uwagami oraz motywuje ich to do
dalszego tworzenia. Wszyscy
uczestnicy spotkania z żywym
zainteresowaniem oglądali obrazy
oraz zadawali pytania naszym
gościom prowadzącym wernisaż.
Na zakończenie spotkania pani
Sonia Pryszcz -Botor zachęciła
obecnych, aby sami pomyśleli czy
rozpoczęliby zabawę z malowaniem, nikt do końca przecież nie
wie co tam ukrywamy w sobie,
być może odkryjemy talent malarski.
Przy słodkim poczęstunku, o który
zadbali państwo Lipa, zgromadzeni miło spędzili wieczór w bibliotece. Naszym comiesięcznym
darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na następne spotkanie pt. „Hajer Blues i inne
historie” – z p. Ewą Parną,
katowicką poetką i anglistką,
połączone z promocją książki.
Tematem spotkania będzie
Śląsk, gwara oraz utwory
związane z Kostuchną.
Ponadto zapraszamy do naszej
biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00 oraz w
soboty od 9.00 do 15.00.
Dorota Gapys
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