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ARCYBISKUP
NA
PRZEWODNICKIM
SZLAKU

H

onorowy obywatel Rudy Śląskiej,
Starego Sącza, Brzeska i Tarnowa. Wytrawny turysta, który
wiele pasm górskich zna jak własną kieszeń, ponieważ przeszedł w tych górach
wszystkie szlaki, z których sporą część pokonał wielokrotnie. Jak sam mówi, moje
buty turystyczne są mocno schodzone!
Kiedy zaczął opowiadać o swoich górskich
wędrówkach, Jego głos wyraźnie się ożywił
a w oczach można było zauważyć ten charakterystyczny błysk, który my ludzie gór
doskonale znamy. Bo ileż to razy widziałem
podobne sytuacje podczas spotkań i prelekcji o górach. Obojętne czy był to Krzysztof Wielicki, Ryszard Pawłowski, Kinga Baranowska, czyli najwybitniejsi Himalaiści,
czy też ktoś ze znajomych opowiadał o
swoim zimowym wejściu na Babią Górę –
zawsze pojawiał się ten specyficzny błysk w
oku – promień radości.

WYDANIE
BEZPŁATNE

KOSTUCHNA W
PROJEKCIE BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
NA 2013 ROK

W

środę 19 grudnia ubiegłego roku
odbyła się XXX sesja Rady Miasta
Katowice, podczas której uchwalono między innymi budżet i plan zadań społeczno gospodarczych na 2013 rok. Budżet miasta
zakłada wydatki na poziomie 2,09 miliarda
złotych, które są większe o około 17,0 % w
porównaniu do 2012 roku. Dochody miasta
oszacowano na około 1,61 miliarda złotych, stąd deficyt wyniesie około 479 milionów złotych i zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w Europejskim Banku
Inwestycji i Banku Rozwoju Rady Europy.
Mimo zaciągniętych kredytów Katowice
pozostają wśród dużych miast w Polsce
jednym z najmniej zadłużonych miast, z
wskaźnikiem poniżej 30,0 %, przy dopuszczalnym wynoszącym 60,0%.

SPOTKANIE

Z HIMALAISTĄ
Jacek Jawień

w Gimnazjum nr 18

W

(Ciąg dalszy na stronie 3)

(Ciąg dalszy na stronie 3)

N

(Ciąg dalszy na stronie 2)

czwartek 3 stycznia 2013 roku o
godzinie 14:30 w sali nr 5 miało
miejsce spotkanie z panem Jackiem Jawień,
himalaistą, ratownikiem górskim, instruktorem ratownictwa GOPR, który brał udział
w wielu wyprawach w najwyższe góry
świata, głównie zimą, w tym na K2.

Analizując uchwalony budżet od razu zauważamy, że jest on obliczony na kontynuację wielkich zadań inwestycyjnych w Katowicach, do których należą między innymi, żeby wspomnieć najważniejsze: budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, układu dróg na
terenach byłej kopalni Katowice oraz drugi
etap przebudowy obszaru Rondo – Rynek.
Łącznie na cele inwestycyjne zaplanowano
wydatki na poziomie 797,0 milionów złotych, z czego na w/w inwestycje w centrum
miasta przypada 560,0 milionów złotych.
Wydatki na cele remontowe w skali miasta zaplanowano w wysokości 40,870
miliona złotych. Nowością w tegorocznym
budżecie jest rezerwa po 150,0 tysięcy
złotych dla każdej z ośmiu dzielnic, w których działają Rady Jednostek Pomocniczych na tzw. projekty obywatelskie. Podczas sesji, w dyskusji nad projektem budżetu radni wnieśli 15 poprawek, które w
większości dotyczyły zadań inwestycyjno–
remontowych w dzielnicach. Wszystkie te
poprawki zostały odrzucone, jednak prezydent Katowic, pan Piotr Uszok obiecał, że
mogą one być przedmiotem ponownej dyskusji w ciągu roku w miarę powstałych
oszczędności na realizowanych zadaniach.

Rok Kardynała
Augusta Hlonda

a jednym z nagrobków mysłowickiego,
Nowego Cmentarza możemy przeczytać takie oto epitafium:
„Małżonkowie religijni i cnotliwi.
Wychowali swe dzieci dla Boga i Polski.
Zgromadzeniu Salezjańskiemu
dali czterech synów.
Śląskowi pierwszego biskupa,
Polsce prymasa, Kościołowi kardynała.
Niech odpoczywają w pokoju”.
Rzeczywiście, małżonkowie Maria i Jan Hlondowie byli dumni ze swoich czterech synów,
a zwłaszcza z Augusta, który jako 15-letni
chłopak wstąpił do zgromadzenia księży
salezjanów a rok później 3 października 1897
złożył śluby zakonne.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Wydarzenia w jego życiu toczyły się niezwykle szybko. Studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim zakończył 10
lipca 1900 doktoratem z filozofii i teologii.
We wrześniu 1904 roku zdał maturę w
Cesarsko-Królewskim Gimnazjum we Lwowie, a już w grudniu otrzymał tonsurę oraz
niższe święcenia kapłańskie. Wiosną 1905
roku otrzymał święcenia subdiakonatu, w
lipcu - diakonatu, a 23 września święcenia
kapłańskie w Krakowie.
W latach 1900–1909 był nauczycielem i
kierownik domów salezjańskich w Oświęcimiu, Krakowie, Przemyślu i Lwowie.
W 1919 został prowincjałem salezjańskiej
prowincji niemiecko-austriacko-węgierskiej
w Wiedniu, gdzie poznał Achille Rattiego
(późniejszego papieża Piusa XI), który miał
spory wpływ na jego późniejszą karierę.
W 1922 roku został mianowany administratorem apostolskim w Katowicach, w

ARCYBISKUP
NA
PRZEWODNICKIM
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(Ciąg dalszy ze strony 1)

Myślę, że tak zapamiętam to spotkanie z
Arcybiskupem
Katowickim
Wiktorem
Skworcem, spotkanie z pasterzem archidiecezji oraz miłośnikiem gór, a okazją była
wieczernica opłatkowa zorganizowana
przez Radę Samorządu Przewodników
Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego, która odbyła się w dniu 10 stycznia
2013 roku w auli Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Audytorium wypełnione po brzegi przewodnikami w czerwonych uniformach
rozpoczęło to cykliczne spotkanie odśpiewaniem kilku kolęd, kiedy na salę wkroczył
gość specjalny, gość honorowy Arcybiskup
Katowicki Wiktor Skworc. W swoim wystąpieniu nasz „Współgospodarz” podziękował Przewodnikom za zaproszenie i gorące
przyjęcie. Zwrócił uwagę, że Jego nauczycielem akademickim był nieodżałowanej
pamięci Przewodnik przewodników Jerzy

części diecezji wrocławskiej, przyznanej
Polsce w wyniku plebiscytu.
Po utworzeniu w końcu 1925 r. diecezji
katowickiej mianowany, a 3 stycznia 1926
konsekrowany na biskupa diecezjalnego.
Tego samego roku, 24 czerwca mianowany został arcybiskupem gnieźnieńskim i
poznańskim oraz prymasem Polski przez
papieża Piusa XI, a 20 czerwca 1927 kreowany kardynałem. Jako prymas wiele wysiłku włożył w organizację Akcji Katolickiej z
centralą w Poznaniu powstałej w 1930
roku. Brał również udział w licznych międzynarodowych kongresach eucharystycznych oraz zorganizował w 1927 międzynarodowy kongres misyjny w Poznaniu. W
1932 wraz z ks. Ignacym Posadzym utworzył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii
Zagranicznej. Prezentował ugodowe stanowisko względem rządu, zarówno przed, jak
i po przewrocie majowym, odcinając się
zarówno od skrajnej prawicy, jak i lewicy.
Pawlik, który często „wyprowadzał” studentów krakowskiego seminarium poza
mury uczelni, aby mogli poznać zabytki nie
tylko królewskiego miasta Krakowa, ale
również okolic.
Przypomniał zebranym
swoją
drogę kapłaństwa
oraz pobyt w
czasach PRL u
naszych zachodnich sąsiadów, jak
to
żartobliwie
określił, w Niemieckiej Republice Dramatycznej,
organizując tam
parafie.
Kiedy
sala
wybuchła
śmiechem, Arcybiskup spokojnie
wyjaśnił: „… tak
Dramatycznej, bo
tam, w tamtym
czasie wszystko
było dramatyczne…”
Wspomnień było wiele i czas szybko płynął,
jak to często bywa w trakcie spotkań z
wielkimi ludźmi. Nad wszystkim jednak
czuwał niestrudzony i przesympatyczny
ksiądz Piotr Wenzel, Kapelan Turystów i
Przewodników Archidiecezji Katowickiej,

O ustanowieniu Roku Augusta kardynała
Hlonda zdecydowali podczas sesji 15 października 2012 r. radni Sejmiku Województwa Śląskiego. Pomysłodawcami tej inicjatywy byli: marszałek woj. śląskiego Adam
Matusiewicz i przewodniczący sejmiku
Andrzej Gościniak.
Andrzej Gościniak wskazał m.in., że ustanowienie Roku Augusta kardynała Hlonda
wpisuje się w linię upamiętniania w województwie śląskim wielkich Ślązaków. W
2011 r. uhonorowano w ten sposób postać
Wojciecha Korfantego, a rok 2012 poświęcony był pamięci Konstantego Wolnego.
W podjętej przez radnych Sejmiku Województwa Śląskiego rezolucji czytamy:
„W 2013 roku obchodzić będziemy 65
rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, organizatora i pierwszego biskupa diecezji katowickiej.
Sejmik Województwa Śląskiego dla upamiętnienia tej wybitnej postaci postanawia ogłosić rok 2013 Rokiem Kardynała
Augusta Hlonda.
W ten sposób pragniemy uczcić pamięć
Syna Śląskiej Ziemi, urodzonego na Górnym Śląsku, w Brzęczkowicach koło Mysłowic”.
Krzysztof Kukliński

który z właściwym sobie taktem przerwał
dyskusję i zaprosił zgromadzonych do łamania się opłatkiem oraz składania życzeń,
przypominając jednocześnie o ograniczonym czasie Księdza Arcybiskupa.

Punktualnie o godzinie 18-tej pożegnaliśmy
naszego honorowego Gościa, a dalsza
część spotkania upłynęła na rozmowach i
wspomnieniach z bogatej przeszłości ruchu
przewodnickiego na Śląsku oraz o przyszłości turystyki w Polsce.
Krzysztof Kukliński
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KOSTUCHNA W PROJEKCIE
BUDŻETU MIASTA KATOWICE
NA 2013 ROK

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej
oraz drogi z oświetleniem w ul. Szałwiowej i Zawilców 1.706.700 zł
9. Budowa fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania
z ul. Barcelońską i Głogowską do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem - 7.000.000 zł.
10. Zakup wyposażenia placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr
42 - 8.100 zł.
11. Zakup obieraczki do warzyw dla Szkoły Podstawowej Nr 29 6.000 zł.
12. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 18 - 4.500 zł
13. Zakup dodatkowego wyposażenia i nagłośnienia estrady dla
Miejskiego Domu Kultury ,,Południe” - 62.500 zł.
14. Zakup pieca komorowego do wypalania ceramiki dla
MDK ,,Południe” - 15.500 zł.
Razem zadania inwestycyjne i zakupu: 11.467.500 zł .

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Ciekawostką może być bardzo wysoka kwota 484,0 milionów złotych zaplanowana w budżecie, a przeznaczona na cele oświatowe,
która to kwota stanowi drugą pozycję w budżecie po zadaniach
inwestycyjnych.

ILE Z TEGO TORTU OTRZYMA KOSTUCHNA?
Zaplanowana łączna kwota na realizację zadań inwestycyjnych i
remontowych w dzielnicy wyniesie 11.669.200,oo złotych , co
stanowi 1,39 % z ogólnej kwoty na te cele. Kwota ta nie licząc
ścisłego centrum miasta należy do jednej z większych w przekroju
wszystkich dzielnic.
Przy 9326 mieszkańcach Kostuchny na jednego mieszkańca przypada kwota 1.251,oo złotych.

Oto szczegółowy plan zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku w Kostuchnie.
1. Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską wraz z
infrastrukturą, oraz rondem w ciągu ul. Armii Krajowej z odwodnieniem i oświetleniem - 800.000 zł.
2. Przebudowa jezdni i chodnika ul. Fr. Zabłockiego - 250.000 zł.
3. Przebudowa jezdni ul. M. Kałuży - 400.000 zł.
4. Opracowanie projektu przebudowy odcinka ul. Armii Krajowej
od ul. Szarych Szeregów do ul. W. Jankego - 75.000 zł.
5. Przebudowa ul. Boya Żeleńskiego w zakresie jezdni, chodników i parkingów - 1.000.000 zł.
6. Instalacja i rozbudowa monitoringu w Miejskim Przedszkolu
Nr 42 - 4.200 zł.
7. Opracowanie koncepcji i projektu parku osiedlowego ul. Wantuły - 135.000 zł.

Wyszczególnienie zadań remontowych zaplanowanych
do wykonania w 2013 roku w naszej dzielnicy:
Szkoła Podstawowa Nr 29




remont dachu, zadaszenia i kominów - 10.000 zł
remont instalacji centralnego ogrzewania - 5.000 zł
pozostałe prace remontowe i konserwacyjne - 10.500 zł.

Gimnazjum Nr 18



malowanie korytarzy, klatki schodowej oraz innych pomieszczeń - 18.000 zł.
naprawy i konserwacje - 6.000 zł.

Miejskie Przedszkole Nr41




remont elewacji - 7.000 zł.
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników - 40.000 zł.
naprawy i konserwacje - 5.000 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 42



remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych - 20.000 zł.
naprawy i konserwacje - 3.200 zł.

Miejski Dom Kultury ,, Południe”



malowanie pomieszczeń - 12.000 zł.
wymiana paneli ściennych i podłogowych (korytarz) - 3.000 zł.

Zespół Szkól Nr 4




remont szatni - 41.000 zł.
remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów i sekretariatu - 11.000 zł
naprawy i konserwacje - 10.000 zł.

Razem zadania remontowe - 201.7000 zł.
Bernard Uszok
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Prelekcja ta była pierwszą z cyklu spotkań z ciekawymi
ludźmi w ramach programu „Falochron dla Śląska”,
który będzie realizowany również w naszej szkole —
Gimnazjum Nr 18 im. Józefa Nowary w Kostuchnie.
W trakcie spotkania poruszano następujące kwestie:
- Moja pasja – jako sposób na życie,
- Realizacja trudnych celów,
- Współdziałanie na przykładzie górskich wypraw,
- Bezpieczeństwo i ryzyko w górach.
Prelekcję uświetniał pokaz zdjęć z wypraw pana Jacka na
najwyższe szczyty świata. Uczniowie biorący udział w spotkaniu podziękowali panu gorącymi brawami, a przedstawiciel samorządu uczniowskiego przekazał na jego ręce wiązankę kwiatów.
Agata Siwy
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„Zima w mieście”

Gwiazdo Betlejemska
prowadź nas o zmroku

w MDK „Południe”

W

okresie ferii zimowych Miejski
Dom Kultury w Kostuchnie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w proponowanych formach zajęć:
1. Poniedziałek - turniej tenisa stołowego w grupach wiekowych od
11:00 do 13:00
2. Wtorek – warsztaty plastyczne
godz. 10:00 – 13:00
3. Środa – turniej bilardowy dla młodzieży 12 – 16 lat
4. Czwartek – sala gier świetlicowych
( bilard, tenis, warcaby, sala komputerowa)
5. Piątek – spektakl teatralny dla dzieci, 10:30 (wstęp bezpłatny)
Te same formy zajęć odbywać się będą
przez kolejne dwa tygodnie w dniach od
11 do 22 lutego 2013r.

Dnia 26 stycznia 2013, godz. 18:00 – 21:00
w Miejskim Domu Kultury „Południe” w
Kostuchnie, ul. Boya-Żeleńskiego 83.
Śląskie i biesiadne piosenki, autorskie
przeróbki znanych szlagierów na ślonsko
godka, wice, konkursy z nagrodami, poczęstunek w formie kołocza i swojskich
wyrobów garmażeryjnych.
Dla każdego śpiewnik z piosenkami, których w prezentowanej formie nigdzie nie
znajdziecie.
Cena biletu 40 zł, do nabycia w Miejskim
Domu Kultury w Kostuchnie.
Serdecznie zapraszamy.

W

dniu 13 grudnia 2012 roku o
godzinie 17.30 odbyło się w
Filii 27 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach - Kostuchnie
spotkanie przedświąteczne dla czytelników pt. „Gwiazdo Betlejemska prowadź nas o zmroku” połączone z jasełkami w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 18. Na spotkanie przybyli
zgodnie z tradycją nasi czytelnicy, którzy uczestniczyli w comiesięcznych
spotkaniach w naszej bibliotece przez
cały 2012 rok.
Występ młodzieży zachwycił przybyłych
gości i przybliżył wydarzenia związane
z świętem Bożego Narodzenia. Ten
czas radości, który nadchodził wszystkich zgromadzonych wprawił w świąteczny nastrój. Dzieląc się opłatkiem
składano sobie życzenia świąteczne.
Przy akompaniamencie muzycznym
śpiewano kolędy, i można było poczuć,
iż święta są tuż tuż. Dla przybyłych
gości przygotowano słodki poczęstunek, który ofiarowali nasi darczyńcy państwo Józef i Renata Lipa, za co im
gorąco dziękujemy. Niech takie chwile i
świąteczny nastrój umocnią nadzieję na
spełnienie najskrytszych marzeń, a
Nowy 2013 Rok przyniesie radość,
zdrowie i wszelką pomyślność.

DYŻURY RADNYCH
Przez cały 2013 rok zapraszamy Mieszkańców Kostuchny do zgłaszania
wszelkich spraw związanych z poprawą funkcjonowania dzielnicy.
Pragniemy poinformować, że dyżury
Radnych naszej Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21 podobnie jak w roku
ubiegłym będą pełnione:

FERIE ZIMOWE

Biblioteka
na Drodze Mlecznej
Pragniemy jednocześnie serdecznie
zaprosić wszystkie dzieci na zajęcia do
biblioteki w czasie ferii zimowych, które
odbywać się będą pod hasłem:
„Biblioteka na Drodze Mlecznej”.
Zajęcia będą miały miejsce w dniach od
11 stycznia do 22 lutego 2013 roku, od
poniedziałku do piątku. Gwarantujemy
wiele atrakcji i wspaniałą zabawę.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkanie:

z panią Joanną Romańczuk
pt. „Zdrowe dania”,
które odbędzie się w bibliotece,
dnia 24 stycznia o godz.18.00.
Dorota Gapys

 pierwsza środa miesiąca
od 18:00 do 19:00 w siedzibie
OSP przy ul. Szarych Szeregów
 trzecia środa miesiąca
od 18:00 do 19:00 w Miejskim
Domu Kultury „Południe” przy
ul. Boya Żeleńskiego nr 83
Krzysztof Kukliński
Sekretarz Rady Jednostki Nr 21
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