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W

roku szkolnym 2012/2013 uczniowie Gimnazjum nr 18 im. Józefa
Nowary w Katowicach chętnie angażowali
się w życie szkoły. Mieli okazję rozwijać
się w różnych dziedzinach pod okiem naszych nauczycieli.
Co ciekawego działo się w naszej szkole
w I semestrze 2012/2013?
(Ciąg dalszy na stronie 3)

WYDANIE
BEZPŁATNE

Inicjatywy Rady Jednostki
Pomocniczej na 2013r.

N

owością w funkcjonowaniu Jednostek Pomocniczych w Katowicach jest
możliwość dodatkowych
inicjatyw w obrębie kwoty
150 tys. dla każdej z

N OWI

Rad. Oznacza to, że
oprócz możliwości składania propozycji inwestycyjnych i remontowych
do budżetu miasta, Rady
Jednostki mogły wystąpić z dodatkowymi wnio-

PATRONI

ULIC I PLACÓW

Czytaj na str. 3

Podróże kształcą
Zespół Szkół Nr 4

P

odróże kształcą to stara prawda, do
której nie trzeba nikogo przekonywać – szczególnie młodzieży Zespołu
Szkół Nr 4 im. T. Klenczara w Katowicach Kostuchnie.
Jednym z głównych celów Szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności
przydatne mu na rynku pracy oraz solidne i
rzetelne przygotowanie do wykonywania
wybranego przez siebie zawodu. Nie jest to
możliwe poprzez samo, proste przekazywanie uczniom wiedzy teoretycznej, książkowej, warto również pokazać młodzieży jak
w praktyce wygląda ich przyszła profesja.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

R

ada Miasta Katowice realizując
program lokalnej świadomości
historycznej, odpowiadając na
wnioski społeczności lokalnych w ostatnim
czasie nadała nowe nazwy ulicom i placom
na terenie miasta. W Kostuchnie nowa
ulica otrzymała imię Tadeusza Sędzimira, a
plac przy ul. Szarych Szeregów za restauracją ,, Anna Maria” został nazwany imieniem II -go pułku Powstańców Śląskich.

skami do Prezydenta
Miasta. W związku z
tym, 1 lutego odbyło się
spotkanie Zarządów Jednostek Pomocniczych z
Prezydentem
Miasta
oraz przedstawicielami
organów, którym powierzono wykonanie wnioskowanych zadań.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Ulica Tadeusza Sędzimira odchodzi bocznie od ulicy Smugowej w kierunku zachodnim, poniżej ulicy Olgi Boznańskiej, na
przedłużeniu ul. Tytusa Czyżewskiego.
Kim był Tadeusz Sędzimir, że zasłużył
sobie na patronowanie ulicy na terenie
Kostuchny?
Był inżynierem i jednym z najwybitniejszych światowych wynalazców z dziedziny
metalurgii, który w swojej bogatej biografii
ma epizod związany z pracą w Kostuchnie
— w zakładzie, którego historia jest niezwykle długa, bogata i zagmatwana. Po
zakładzie w tym miejscu pozostały budynki
lecz produkcję wstrzymano kilka lat temu.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

XXIII SESJA RADY W KOSTUCHNIE

W

dniu 22 stycznia 2013 roku
odbyła się XXIII Sesja Rady
Jednostki Pomocniczej Nr 21
w Kostuchnie.
Z chwilą rozbudowy osiedla Bażantowo
wystąpiła konieczność poprawy ciągów
komunikacyjnych w dzielnicy Kostuchna
w rejonie ulic Szarych Szeregów i Armii
Krajowej. W związku z powyższym planowana jest przebudowa ul. Armii Krajowej oraz ul. Zabłockiego. Jak już informowaliśmy, na poprzedniej Sesji
zostały przedstawione dwa warianty
takiej przebudowy. W styczniu sprawa

ulicy Zabłockiego ponownie wróciła na
forum Rady. Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował, że
mieszkańcy przekazali na jego ręce
nową wersję przebudowy w/w ulicy,
polegającą na wykonaniu chodnika dla
pieszych po prawej stronie przedmiotowej drogi od ulicy Szarych Szeregów w
kierunku osiedla Bażantowo-Moderna,
co z jednej strony poprawiłoby komunikację pojazdów w tym miejscu a z drugiej strony podniosłoby bezpieczeństwo
ruchu pieszych na tym odcinku.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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XXIII SESJA RADY W KOSTUCHNIE
(Ciąg dalszy ze strony 1)

W następnym punkcie obrad Przewodniczący Rady, Bernard Uszok zdał relację z Sesji Rady miasta Katowice poświęconej budżetowi na 2013 rok oraz
przyjęcie uchwały w sprawie nadania
tytułu „Honorowego Obywatela Miasta
Katowice”, biskupowi diecezji katowickiej, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, proboszczowi parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach Tadeuszowi Szurmanowi.
W związku z realizacją kilku dużych
inwestycji w dzielnicy Kostuchna Radni
zaproponowali zaprosić na kolejne posiedzenie Rady przedstawicieli MZUiM
oraz KIWK celem omówienia harmonogramu prac przewidzianych w 2013
roku. O wynikach tych rozmów będziemy Państwa informować na bieżąco.
Zaproponowano wystąpić do Zakładu
Zieleni Miejskiej w Katowicach z propo-

zycją zorganizowania spotkania przedstawicieli ZZM, Radnych RJ 21 oraz
mieszkańców ul. Wantuły w sprawie
konsultacji społecznych nad projektem
parku osiedlowego w rejonie dawnego
źródełka Maria. Wstępnie ustalono termin spotkania na początek maja 2013
roku.
W ramach wykorzystania środków finansowych dla Rad Jednostek Pomocniczych zaplanowano budowę placu
zabaw, który ma powstać w części Kostuchny – „Berszacht”.
Ponadto wyznaczono osoby odpowiedzialne za koordynację prac związanych
z realizacją pozostałych propozycji do
w/w budżetu partycypacyjnego:
 Utworzenie ścieżki informacyjno edukacyjnej o dzielnicy Kostuchna
oraz renowacja polany biwakowej
przy wejściu do lasu przy ul. Szarych
Szeregów i wykonanie nowych tablic

Podróże kształcą
Zespół Szkół Nr 4

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Szkoła nasza nawiązała współpracę z różnymi firmami, do których organizowane są w
trakcie roku szkolnego ciekawe, wartościowe
wycieczki edukacyjne dla młodzieży.
W ostatnim czasie uczniowie klasy pierwszej
(zawód - technik spedytor) odwiedzili firmę
transportową DŁU–TRANS w Bytomiu.
Pracownicy tej firmy dostarczyli naszej młodzieży wielu szalenie cennych informacji na
temat typowych problemów, z jakimi, na co
dzień muszą się zmierzać pokazując im jak
funkcjonuje tego typu przedsiębiorstwo na
polskim rynku usług transportowych. Zapoznali uczniów z technologiami informatycznymi stosowanymi w branży transportowej,
dzielili się swoimi doświadczeniami.

Młodzież tej specjalności miała okazję również zwiedzać fabrykę Fiat Auto Poland w
Tychach. Uczniowie zobaczyli jak wygląda
praca w jednym z największych
oraz najnowocześniejszych przedsiębiorstw
naszego regionu. W czasie zwiedzania
„Fiata” zwracano szczególną uwagę na kwestie organizacji pracy, czyli szeroko rozumianej logistyki. Warto przy tym zauważyć, że
w programie nauczania naszych
„spedytorów” znajduje się wiele treści, związanych z tą właśnie dziedziną.
Technik przeróbki kopalin stałych, to całkowicie nowa specjalność w naszej Szkole (na
katowickim rynku edukacyjnym szkół ponadgimnazjalnych – również). Jednak nasi nauczyciele już nawiązali owocną współpracę z

informacyjnych o trasach rowerowych.
 Organizacja festynu dzielnicowego
„Dni Kostuchny”.
 Organizacja Dnia Sportu na boisku
MOSiR w Kostuchnie.
 Rozbudowa placu zabaw za restauracją Anna Maria.
 Organizacja obchodów jubileuszu 100
-lecia chóru „Słowiczek”.
W ramach przygotowania planu pracy
Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21 na
2013 roku ustalono, że Rada będzie się
spotykać w trzeci czwartek miesiąca; w
lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku oraz grudniu.
Radni omówili sprawę uciążliwości bazy
transportowej przy ul. Hierowskiego.
Przyjęto wniosek o wystąpienie z pismem do Spółki Bażantowo Inwestycje
w sprawie likwidacji przedmiotowej
bazy transportowej.
Po wyczerpaniu porządku Sesji, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.
Krzysztof Kukliński

Sekretarz Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21

KHW, a KWK Murcki – Staszic jest zakładem patronackim dla tego właśnie zawodu.
Kopalnie Holdingu stanowią potencjalne,
naturalne miejsce pracy dla naszych absolwentów (gwarantuje to im zresztą podpisana
z KHW umowa). Nauczyciele Szkoły we
współpracy z KWK Murcki - Staszic zorganizowali dla uczniów klasy „technik przeróbki kopalin stałych” zajęcia edukacyjne na
terenie kopalni – w zakładach przeróbczych
kopalni w Giszowcu oraz w Kostuchnie.
Dzięki temu młodzi ludzie przekonali się jak
od strony praktycznej wygląda praca w ich
przyszłym zawodzie.
Przyszli technicy przeróbki kopalin stałych
mieli również okazję zwiedzać kopalnie
zabytkowe – w Zabrzu oraz w Wieliczce
podczas ciekawie przygotowanych wycieczek dydaktycznych. Mogli, więc zapoznać
się z historią górnictwa oraz uczestniczyć w
warsztatach dotyczących pracy w kopalni.
Warto wspomnieć, że oprócz wyjazdów
edukacyjnych związanych z kształceniem
zawodowym, w ZS Nr 4 organizowane są
także wycieczki integracyjne. Przykładem z
ostatnich dni może być wyjazd młodzieży
Szkoły na kulig do Węgierskiej Górki, połączony ze zwiedzaniem Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej.
Sytuacja, jaka obecnie panuje w szkolnictwie
niestety nie sprzyja organizacji zajęć pozaszkolnych. Nauczyciele w obawie, że nie uda
im się zrealizować programu nauczania,
często rezygnują z tego typu zajęć. Jednak
zapewne większość z nas zgodzi się ze
stwierdzeniem, że niejednokrotnie łatwiej
przyswaja się wiedzę w trakcie wycieczek
edukacyjnych niż podczas siedzenia w szkolnej ławce.
Mariola Kubaszewska
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9.
(Ciąg dalszy ze strony 1)

1. W ramach Środowiskowego Programu
Profilaktycznego „Kostuchna otwarta
dla młodych” uczniowie bezpłatnie
skorzystali z wielu atrakcji (kino, kręgielnia, warsztaty, pizzeria).
2. Z programem „Bądź świadomy” wystąpił Hirek Wrona.
3. W ramach programu „Falochron dla
Śląska” odbyło się spotkanie z himalaistą, instruktorem ratownictwa GOPR,
ratownikiem górskim panem Jackiem
Jawień.
4. Przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy
jubileuszowy X Koncert Charytatywny
„Gwiazdka dla każdego”. Uzyskaną
sumę ponad 7 tysięcy złotych przekazaliśmy na rzecz Śląskiego Dziecięcego
Hospicjum przy Hospicjum Cordis w
Katowicach Janowie, z którym nawiązaliśmy współpracę wolontariacką.
5. Odbyła się szkolna wycieczka do Bawarii, a wszystkie klasy I-sze pojechały
na wycieczkę integracyjną do Podlesic.
Klasy III-cie pojechały do Muzeum
Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu i Brzezince.
6. Klasy II-gie przeszły szkolenie z I-szej
pomocy przedmedycznej oraz uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych
„Mity o marihuanie”.
7. W Młodzieżowym Centrum Karier w
Katowicach korzystaliśmy z pomocy w
wyborze dalszego kierunku kształcenia
i przyszłego zawodu. Zajęliśmy też IIIcie miejsce w konkursie organizowa-

10.

11.

12.

nym przez Centrum „Od wyobrażeń do
zawodu marzeń.”
Odbyły się lekcje muzealne
„Interpretacja dzieła malarskiego”
Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym „Sielskie klimaty” oraz muzycznym „Kolędy i pastorałki.”
Około 30% uczniów naszej szkoły
przystąpiło do konkursów przedmiotowych a 8 uczniów przeszło do II etapu
( 1 osoba – język niemiecki, 3 osoby
WOS, 1 osoba język angielski, 1 osoba
język polski, 1 osoba matematyka, 1
osoba geografia).
Odbyły się próbne egzaminy gimnazjalne OKE, do których przystąpiły III-cie
klasy.
Wszystkie klasy uczestniczyły w wykładach i pokazach na Uniwersytecie
Śląskim „Osobliwości świata fizyki.”
Braliśmy udział w koncertach muzyki
poważnej w Miejskim Domu Kultury
„Południe” w Kotuchnie.
Dla rodziców przygotowano prelekcję
„Narkotyki a nastolatek” – objawy i
skuteczna pomoc.

13. Zorganizowaliśmy międzyszkolny konkurs „Magiczny świat Harrego Pottera”, w którym zdobyliśmy III-cie miejsce, a uczniowie z kółka fotograficznego wzięli udział w plenerze fotograficznym. Zaangażowani uczniowie redagowali gazetkę szkolną „Przeciek.”
14. Otrzymaliśmy wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie fotograficznym
„W wakacje robimy ciekawe zdjęcia.”
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w życie szkoły i
gratulujemy sukcesów! Wyrażamy też podziękowanie rodzicom, który wspierają
swoje dzieci w procesie edukacji i wychowania. ( Zapraszamy na nasza stronę internetową po pełne sprawozdanie:

www.gim18kat.host247.pl
,a w następnym wydaniu Biuletynu Samorządowego przedstawimy nasze sukcesy na
polu sportowym).
Barbara Chudy – Dyrektor szkoły
Agata Siwy – psycholog
Beata Skuza – pedagog

Pijemy mleko!
I robimy szalone eksperymenty.

W dniach do 22 lutego 2013 r. w godzinach: 12.00-15.00 — Zajęcia dla dzieci
spędzających ferie zimowe w mieście.
Zimą wystawiamy nosy poza Układ Słoneczny. Szukamy planety B-612. Mamy
pomysły nie z tego księżyca.

Inicjatywy Rady Jednostki
Pomocniczej na 2013r.
(Ciąg dalszy ze strony 1)

 ustawienie betonowych koszy na

Dzięki dodatkowym środkom dla Kostuchny zrealizujemy następujące projekty:
 utworzenie ścieżki edukacyjnej,
tablic informacyjnych ciekawych
punktów w dzielnicy
 renowacja polany biwakowej przy
wejściu do lasu od ul. Kałuży
 doinwestowanie placu zabaw za
restauracją Anna Maria
 dofinansowanie jubileuszu 100-lecia
chóru „Słowiczek”
 organizacja Dni Kostuchny, w tym
festyn dzielnicowy i zawody sportowe

śmieci w obrębie skweru bł. St. Kubisty
 wymiana tablic do koszykówki na
boisku ( Skwer bł. St. Kubisty)
 utworzenie miejsca rekreacji ( ławeczki, miejsce do grillowania) w
okolicy ul. Kściuczyka 3 – punkt w
trakcie uzgodnień.
Kolejnym ważnym dla mieszkańców
punktem spotkania był pomysł opracowania tzw. budżetu partycypacyjnego.
Kilka miast w Polsce realizuje już tego
typu inicjatywy. Prezydent Miasta do
prac nad przygotowaniem procedury
wprowadzenia budżetu partycypacyjnego zaprosił przedstawicieli różnych
środowisk, m.in. organizacji pozarządo-

Również nasza Filia Biblioteki Publicznej
przygotowała wiele atrakcji, takich jak :
18.02.— Domowy poduszkowiec. Wyjazd
do Nibylandii w Murckach.
19.02.— Łatwiej się schłodzić niż ogrzać.
Wyjście na wyciąg narciarski „Sopelek”.
20.02.— Windą na orbitę. Magiczne teleskopy - zajęcia techniczno- plastyczne.
21.02.— Jak zobaczyć dźwięk? Wyjazd
do MBP w Mikołowie na projekcję filmu.
22.02.— Muzyka zer i jedynek. Wyjście
do MDK w Kostuchnie na przedstawienie
teatralne.
Szczegóły: tel. 322 094 429
wych, przedsiębiorców, samorząd miasta oraz przedstawicieli Rad Jednostek
Pomocniczych. Kostuchnę w tym zakresie będzie reprezentował Aleksander Uszok. Założeniem takiego budżetu
jest wydzielenie części pieniędzy na
inicjatywy głosowane bezpośrednio
przez mieszkańców, a więc forma demokracji bezpośredniej. Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość oddania
głosu na konkretne projekty. Jeżeli
wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, to w 2015r. będziemy mieli w
Katowicach taki budżet.
Konsultacje społeczne
W związku z zaplanowanymi pracami
projektowymi nad utworzeniem parku w
rejonie ul. Wantuły planujemy w miesiącach marcu, kwietniu i maju przeprowadzenie konsultacji społecznych. O miejscu i terminie spotkań będziemy informować mieszkańców na łamach Biuletynu.
Przewodniczący Zarządu
Sławomir Jarzyna
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Tadeusz Sędzimir urodził się 15 lipca
1894 roku w Lwowie. Tytuł inżyniera zdobył na Politechnice Lwowskiej na wydziale
mechanicznym. Podczas I wojny światowej
pracował w kijowskich warsztatach samochodowych, a następnie w Rosyjsko –
Amerykańskiej Izbie Handlowej, gdzie
płynnie opanował język angielski i rosyjski.

Pod koniec wojny wyjechał przez Władywostok do Szanghaju, gdzie założył pierwszą w Chinach fabrykę śrub, drutu i gwoździ. W 1929 roku na krótko wyjechał do
USA, gdzie zaprojektował linię galwaniczną w zakładach Butler w Pensylwanii.
Po roku powrócił do Polski i w Nowym
Bytomiu według jego pomysłu uruchomioną walcarkę.

KONKURS DZIENNIKA
Cenne nagrody czekają na laureatów
naszego konkursu ,,Za wolność – polskie drogi do niepodległości”.
Wystarczy, że odnajdziecie pomnik,
ulicę, dom, związane z jednym z polskich powstańczych zrywów. Zrobicie

W 1933 roku Tadeusz Sędzimir przybywa do Kostuchny i na terenie Zakładów
Cynkowych, późniejszego Polamu wybudował pierwszą w świecie linię technologiczną ciągłego wyżarzania i cynkowania
blach stalowych na skalę przemysłową, a
sposób ten został w literaturze światowej
nazwany procesem Sędzimira.
Zastosowana metoda cynkowania blach
eliminowała z dotychczasowego procesu
wydzielanie trujących oparów i wyziewu
kwasów. Wizytując zakłady w Kostuchnie
prezydent Ignacy Mościcki, który był z
wykształcenia inżynierem chemikiem oraz
wynalazcą, po obejrzeniu procesu cynkowania stwierdził zdziwiony: ,,To nie cynkownia, to sanatorium”.
Jego wynalazki zostały sprzedane do Francji oraz USA, gdzie Tadeusz Sędzimir wyjechał w roku 1938, aby osobiście nadzorować wdrażanie swoich technologii. Tam
zastał go wybuch II wojny światowej i
konieczność emigracji. W Ameryce jego
talent rozwinął się do poziomu, który pozwala mówić o nim jeden z największych
odkrywców w przemyśle stalowym. Był
posiadaczem 120 patentów w górnictwie i
metalurgii, z czego 73 w USA.
Aby lepiej zrozumieć fenomen tego wynalazcy odnotować należy, że we wczesnych
latach 80 ponad 90% światowej stali nierdzewnej przechodziło przez proces Sędzimira.
W Polsce został odznaczony za wybitne
zasługi Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta. Pod koniec życia założył
wraz z żoną "Fundację Sędzimira", która do
dzisiaj propaguje zasady zrównoważonego
rozwoju w Polsce. Dziś fundacja prowadzona jest przy udziale jego syna, Jana Sędzimira.
Tadeusz Sędzimir zmarł 1-go września
1989 roku w Jupiter na Florydzie. Został
pochowany na cmentarzu w Bethlehem pod
Waterburgiem w trumnie z ocynkowanej
stali, sporządzonej ściśle według jego technologii.

zdjęcie i krótko uzasadnicie, dlaczego
ten element związany z naszą historią
może być interesujący dla innych. Tyle
wystarczy, by wziąć udział w konkursie
i przy okazji dowiedzieć się więcej o
swoich rodzinnych losach, miejscach
związanych z dziejami lokalnej społeczności, małej ojczyzny, regionu i Polski.
W zabawie udział mogą wziąć uczniowie gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych, w wieku od 14 do 19 lat.
Prace można zgłaszać do 28 lutego pod
adres: Media Centrum ulica Baczyńskiego 25a, 40 -203 Sosnowiec.

SKWER

2 PUŁKU PSZCZYŃSKIEGO
O nadanie nawy „Skwer 2 Pułku
Pszczyńskiego” placowi położonemu w
Katowicach w przy ul. Szarych Szeregów
w dzielnicy Kostuchna zawnioskowała
Komisja Organizacyjna Rady Miasta
Katowice
na posiedzeniu w dniu 27
października 2012 roku .
Nazwa ta nawiązuje do znajdującej się
na nazywanym placu tablicy pamiątkowej, upamiętniającej wymarsz z tego miejsca w dniu 2 maja 1921 roku 2 kompanii 2
batalionu 2 Pszczyńskiego Pułku Piechoty
(III powstanie śląskie), ufundowanej w
pierwszej połowie lat 70. XX wieku

2 Pszczyński Pułk Piechoty został sformowany na początku III powstania śląskiego i składał się z trzech batalionów.
Początkowo liczył 1100 osób, natomiast w
czasie powstania jego liczebność wzrosła.
Początkowo pułkiem dowodził kapitan F.
Jackowski, zaś od 15 maja 1921 roku
dowództwo nad nim powierzono kapitanowi Gustawowi Janeckiemu.
W trakcie trwania powstania Pułk należał do Rezerwy Naczelnej Komendy
Wojsk. Obecny stan badań nie pozwala
na podanie bardziej szczegółowych informacji na temat działalności tego Pułku.
Bernard Uszok

Powyższy tekst ukazał się w Dzienniku
Zachodnim z dnia 6-go lutego 2013 r.
Gorąco zachęcamy uczniów naszych
szkół do wzięcia udziału w tym konkursie. Mamy nadzieję, że Wasza inwencja przyczyni się do upamiętnienia
ważnych miejsc z terenu Kostuchny.
Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami, znajomymi a może komuś z was
uda się znaleźć ciekawe miejsce.
Dla uczestników konkursu redakcja
Biuletynu Samorządowego ufunduje
nagrody.
Bernard Uszok
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