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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.
Szczegóły na stronie internetowej:

www.mdkpoludnie.com
Sukcesy lekkoatletów
z Gimnazjum Nr 18
w Mistrzostwach
Katowic

WYDANIE
BEZPŁATNE

W ramach Europejskiego Dnia Sąsiada przypadającego w tym roku na okres pomiędzy
24.05, a 30.05. pragniemy wszystkich zainteresowanych zaprosić na konsultacje społeczne dotyczący naszej dzielnicy, które
odbędą się w dniu 29.05. od godz. 17:00 do
18:00 na terenie Miejskiego Przedszkola nr
41 w Kostuchnie przy ul. Koraszewskiego.
Będzie okazja przedstawić swoje pomysły
na poprawę infrastruktury dzielnicy na spotkaniu z przedstawicielami samorządu lokalnego, członków Rady Jednostki Pomocniczej nr 21 w Kostuchnie. Czekamy na projekt zagospodarowania i wstępną wizualizację parku, który w przyszłości ma powstać w
rejonie ulicy Wantuły. Mamy nadzieję że
jeszcze w czerwcu zaprosimy mieszkańców
na konsultacje w tej sprawie.
Sławomir Jarzyna

(Ciąg dalszy na stronie 3)

M

łode siatkarki UKS ŹRÓDEŁKO
KATOWICE
nadspodziewanie
dobrze spisują się w rozgrywkach Minisiatkówki o Mistrzostwo Śląska. Podczas
zawodów półfinałowych, rozegranych w
dniu 10 maja 2013 roku w Zawierciu, nasze
grające w kategorii trójek 12-latki, podobnie jak i w poprzednich etapach turnieju,
nie dały szans swoim przeciwniczkom i z
pierwszego miejsca awansowały do rozgrywek finałowych.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

(Ciąg dalszy na stronie 3)

ski, OSP Kostuchna, KWK Murcki – Boże
Dary, Gimnazjum im. Józefa Nowary,
Szkołę Podstawową im. Żwirki i Wigury,
dzieci Maryi, chór ,, Słowiczek”, Świecki
Zakon Franciszkański i Żywy Różaniec.
Zabrakło tym razem najbardziej utytułowanego pocztu sztandarowego kombatantów,
co ma związek z zaawansowanym wiekiem
chorążych. Cieszy natomiast udział pocztów sztandarowych reprezentujących dzieci
i młodzież. Orkiestra KWK Murcki- Boże
Dary zapewniła oprawę muzyczna w kościele i pod pomnikiem. Dopisali również
mieszkańcy Kostuchny.

Bardzo dobrze zaprezentowali się lekkoatleci z Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary podczas Mistrzostw Katowic Szkół
Gimnazjalnych, które odbyły się na Stadionie AWF Katowice w dniu 9 maja 2013 r.

Dziewczęta
z ŹRÓDEŁKA
w finale!

23 maja 2013 r. o godz. 11:00 w Miejskim Domu Kultury „Południe” odbędzie się impreza podsumowująca
IV Ogólnopolski Konkurs Malarski
dla Dzieci i Młodzieży „Straszki Śląskie”. Pomysłodawcą konkursu jest
pani Sonia Pryszcz-Botor, artysta
plastyk, pracownik MDK „Południe”
w Podlesiu. Od czterech lat konkurs
przyciąga około 500 uczestników z
całego kraju.

W

nawiązaniu do trwającej od
paru lat w Kostuchnie tradycji,
świętowania dnia 3-go maja,
również w tym roku odbyły się uroczystości związane z świętem NMP Królowej
Polski, uchwaleniem Konstytucji 3-go Maja oraz wybuchem 3-go powstania śląskiego. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta
za Ojczyznę, którą sprawował ksiądz proboszcz Stanisław w koncelebrze z księżmi
wikarymi Damianem i Kajetanem. Msza
otrzymała uroczystą oprawę liturgiczną
oraz udział dziewięciu pocztów sztandarowych reprezentujących: Związek Górnoślą-

W homilii ksiądz proboszcz zwrócił uwagę
na szczególną obecność w dziejach historii
Polski, Maryi, począwszy od Chocimia,
poprzez obronę Częstochowy podczas potopu szwedzkiego, zwycięstwo pod Wiedniem, na cudzie nad Wisłą w 1920 roku
kończąc. Odnosząc się do naszych postaw
wspomniał o wspaniałej atmosferze, która
nam towarzyszyła gdy do domu Ojca w
2005 roku odchodził błogosławiony Jan
Paweł II, kiedy wszyscy stanowiliśmy jedność, po której nie wiele dziś pozostało.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
BIULETYN SAMORZĄDOWY— Nr 5/2013 — 19 Maj 2013

Strona 2
Następnie państwo Maria i Stanisław Beczała przy werblach orkiestry odczytali
„Apel pamięci”, wymieniając imiona i nazwiska wszystkich powstańców wypisanych na cokole pomnika. Apel zakończyli
taką sekwencją będąca adaptacją części
wiersza Marka Krala:

,, Kochali Śląsk za to, że jest”
chcieli, by był wielki i silny.
Teraz to My zdajemy ten test
z miłości do ,,Małej Ojczyzny”.

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Cześć powstańcom, Cześć ich pamięci,
synom i córkom tej śląskiej ziemi.
Niech pamięć o nich nigdy nie zginie,
niechaj Opaczność czuwa nad nimi”.

Druga część uroczystości odbyła się pod
pomnikiem powstańców śląskich z Kostuchny pod który przy dźwiękach marszów
orkiestry przeszliśmy pochodem. Uroczystość rozpoczęła orkiestra odegraniem hymnu ,,Jeszcze Polska nie zginęła”.

Słowo okolicznościowe tym razem wypowiedział Pan poseł Jerzy Ziętek, wnuk generała Jerzego Ziętka. Największe wrażenie
zrobił fragment wystąpienia w którym
wspominał swojego dziadka, uczestnika
powstań śląskich. Stwierdził że jest dumny

„Powstańcze
Pomniki”
Po raz siódmy

Czołowe miejsca w swoich kategoriach
zajęli: Szkoły podstawowe- dziewczęta
(600 m): I m-ce Sylwia Ciupek (SP
29), II m-ce Magdalena Dąbrowska
(SP 29), III m-ce Karolina Szołtysek
(SP 21) . Chłopcy (800 m): I m-ce Mateusz Szołtysek (SP 21), II m-ce Dawid
Szewczyk (SP 29), III m-ce Maks Żabiński (SP 15). Gimnazja- Dziewczęta
(800 m): I m-ce Marta Bajura, II m-ce
Dominika Myszor,
III m-ce Karolina Żemła; wszystkie z G 18. Chłopcy
(1000 m): I m-ce Kamil Drąg (G 18), II
m-ce Robert Rodak (G 18), III m-ce
Rafał Żabówka (G 23).
Klasyfikacja zespołowa: Szkoły Podstawowe- I m-ce SP 29 Kostuchna (106
pkt.), II m-ce SP 21 Podlesie (73 pkt),
III m-ce SP 15 Centrum (45 pkt.), IV m
-ce SP 32 Ligota (26 pkt.). GimnazjaI m-ce G 18 Kostuchna (130 pkt.), II m
-ce G 23 Ligota (44 pkt.), III m-ce G
19 Ochojec (24 pkt.), IV m-ce G 22
Ligota (23 pkt.), V m-ce G 2 Centrum
(20 pkt.).
Zakończenie zawodów oraz wręczenie
trofeów sportowych odbyło się pod
Powstańczym Pomnikiem przy ul.
Migdałowców i zostało poprzedzone
krótkim apelem i złożeniem kwiatów.
Trofea najlepszym zawodnikom i zespołom wręczyli wnukowie Powstańców Śląskich: Poseł Jerzy Ziętek i
Dyrektor Gimnazjum nr 18 Barbara
Chudy.
Opiekunowie zespołów podkreślali
bardzo sprawną organizację zawodów
oraz dobre przygotowanie i oznakowanie tras biegowych.
Jan Chudy

Dla uczczenia rocznicy III Powstania
Śląskiego, w dniu 30 kwietnia br. zorganizowano w Kostuchnie VII Biegi
Przełajowe „POWSTAŃCZE POMNIKI”. Organizatorem zawodów był
Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE, przy współudziale
Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary
oraz Wydziału Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Katowice. Honorowy
patronat nad imprezą objął Prezydent
Miasta Katowice Piotr Uszok. Wśród
zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm
RP Jerzy Ziętek oraz Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki UM Katowice Sławomir Witek.
Przed rozpoczęciem rywalizacji sportowej uczestnicy przeszli pod Grób Nieznanego Powstańca Śląskiego, na którym złożono kwiaty i zapalono znicz.
Kwiaty złożono również na grobie patrona Gimnazjum nr 18 Józefa Nowary.
W tym roku zmieniono sposób rozgrywania zawodów i zamiast sztafet zawodnicy startowali w poszczególnych
kategoriach w biegach masowych, zaś
punkty za uzyskane miejsca były sumowane do klasyfikacji drużynowej
szkół. Ogółem wystartowało 151
dziewcząt i chłopców.

z tego faktu, i nie rozumie prób deprecjonowania przez niektóre środowiska tego wydarzenia historycznego.
Kontynuując powiedział, że trzecie powstanie śląskie biorąc pod uwagę skutki, było
jedynym powstaniem zwycięskim w historii
Polski. Porównał je do cudu nad Wisłą w
wojnie polsko- bolszewickiej z 1920 roku.
Złożenie kwiatów przez delegacje Związku
Górnośląskiego i uczniów gimnazjum było
kolejnym punktem uroczystości. Podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości
oraz tym którzy ją przygotowali złożył
Przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej. Złożył on również w imieniu
wszystkich mieszkańcom życzenia strażakom OSP, którzy w tym dniu przeżywali
swoje święto patronalne, świętego Floriana.
Uroczystość zakończyła orkiestra odegraniem ,,Roty”.
Bernard Uszok

Dziewczęta
z ŹRÓDEŁKA
w finale!
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Dziewczęta występują w składzie:
Weronika Formowicz, Wiktoria Wożniak,
Natalia Kurczyna, Wiktoria Smalcerz.
Trenerem zespołu jest Ewa Ciesielska.
UKS ŹRÓDEŁKO wystawił do mistrzostw
Śląska w mini-siatkówce sześć zespołów
dziewcząt: dwie czwórki (trzynastolatki) ,
dwie trójki (dwunastolatki) oraz dwie dwójki
(jedenastolatki) oraz dwa zespoły dwójek
chłopców. Wszystkie przeszły do co najmniej
trzeciego etapu rozgrywek,
a czwórka
dziewcząt wejście do finałów pechowo przegrała stosunkiem małych punktów.
Jan Chudy
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Sukcesy lekkoatletów
z Gimnazjum Nr 18
w Mistrzostwach
Katowic
(Ciąg dalszy ze strony 1)

I miejsca zajęli: Karolina Żemła w biegu
600 m, Andrzej Armatys w skoku w dal,
Piotr Domogała w rzucie oszczepem oraz
sztafeta 4x100m chłopców w składzie:
Artur Balicki, Patryk Chodór, Andrzej
Aematys, Filip Wiśniewski.
II miejsca zajęli: Dominika Skiba w biegu
600 m, Patryk Chodór w rzucie oszczepem oraz sztafeta dziewcząt w składzie:
Adrianna Teresińska, Agata Loska, Martyna Szczypa, Paulina Maciaszek.

Również pozostali zawodnicy uzyskali
dobre rezultaty, dzięki czemu osiemnastka
zajęła II miejsce w klasyfikacji drużynowej
dziewcząt za oraz II miejsce w klasyfikacji
drużynowej chłopców.
III miejsca zajęli: Justyna Spek w skoku w
dal oraz Jakub Ogórek w skoku w dal.

Jan Chudy

Tegoroczna edycja finału zaowocowała trzema patronatami
honorowymi:
Prezydenta Miasta Katowice,
Śląskiego Kuratora Oświaty
oraz Związku Polskich Artystów Plastyków.
Wsparcia finansowego udzielił Instytut Dziedzictwa Kulturowego. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa nagrodzonych
prac, przedstawienie teatralne pt.: „Straszki” w wykonaniu
teatru Bombon ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach oraz
warsztaty dla nauczycieli regionalistów oraz wszystkich chętnych, zainteresowanych tematyką demonologii ludowej.
Prowadzić je będą autorzy dwóch monografii baśni śląskich o
straszkach, pan Alojzy Lysko i Adam K. Podgórski.

Tegorocznymi laureatami konkursu są:
W grupie wiekowej 7 – 10 lat
I nagroda: Emilia Szuściel, lat 7, Pszczyńskie Centrum Kultury, opiekun Anna Haka-Otręba
II nagroda: Olga Stypiński, lat 9, Młodzieżowy Dom Kultury
w Katowicach, opiekun Bogdan Borowski
III nagroda: Agata Kania, lat 9, Pszczyńskie Centrum Kultury,
opiekun Bożena Ananicz
W grupie wiekowej 11 – 14 lat
I nagroda: Ewa Stypiński, 12 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w
Katowicach, opiekun Bogdan Borowski
II nagroda: Aleksandra Szafron, 11 lat, Pszczyńskie Cetrum
Kultury, opiekun: Bożena Ananicz
III nagroda: Hanna Karkocha, 13 lat, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Josepha von Einchendorffa, Racibórz,
opiekun: Gabriela Habron-Rokosz

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Otrzymaliśmy prace z Białegostoku, Radomia, Rybnika, Bobolic, Cieszyna, Opola, Pszczyny, Mysłowic i Tychów.
Tematyka straszków śląskich, czyli różnorodnych meluzyn,
połednic, utopców, świetl, zmor i beboków stanowi niewyczerpalny zasób ludzkiej wyobraźni. Świat baśni, legend,
opowieści naszych dziadków i babci jest przez każdego z
nas inaczej wyobrażony.
Konkurs plastyczny jest jedną z form otwierania wyobrażonego świata przez najmłodszych.
Jest formą klucza do poznania baśniowości śląskiej, gdyż
każde dziecko musi przed wykonaniem pracy poznać treść
baśni.

W grupie wiekowej 15 – 19 lat
I nagroda: Artur Targiel, 15 lat, Gimnazjum w Bojszowach,
opiekun: Magdalena Bończyk
II nagroda: Marcin Dźwigaj, 19 lat, Szkoła Przysposabiająca
do pracy przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6,
Katowice, opiekun: Sylwia Lich-Pogoda
III nagroda: Karolina Topolnicka, 15 lat, Miejskie Centrum
Kultury w Tychach, instruktor: Maria Blachnicka-Bielecka
Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach
naszego konkursu.
Sławek Jarzyna
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Chiny –

Wiosenna akcja

od Pekinu
po Hongkong

Dnia 25 kwietnia o godz.17.00 w
Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostuchnie odbyło się
spotkanie dla czytelników z p.
Eugeniuszem Drzyzgą pt. „Chiny
– od Pekinu po Hongkong”. Prowadzący spotkanie przybyłym
gościom przedstawił za pomocą
prezentacji multimedialnej na dużym ekranie wspaniałe krajobrazy i zabytki kraju fascynującego
odmiennością kulturową i architektoniczną.
Chiny są najbardziej zaludnionym państwem świata, stolicą kraju jest Pekin, a
największym miastem - Szanghaj.
Klimat Chin jest bardzo zróżnicowany.
Na subtropikalnym południu lata są
wilgotne i gorące - temperatury sięgają
40°C, a od lipca do września na południowo-wschodnim wybrzeżu szaleją
tajfuny. Zimy, choć krótkie, bywają
mroźne. Do Chin najlepiej wybierać się
wiosną lub jesienią, kiedy temperatury
są umiarkowane. Wiosną dobrze jest
zacząć od południa i przesuwać się na
północ lub zachód, jesienią odwrotnie.
W trakcie prezentacji poznaliśmy najbardziej znane miasta Chin. Pekin, stolica kraju i drugie co do wielkości miasto,
jest pełen kontrastów, z jednej strony
jest to nowoczesna metropolia z drugiej
to właśnie tu mieszczą się najstarsze
zabytki Chin. Zakazane Miasto w Pekinie każdego dnia odwiedza ok. 60 tys.
turystów: największy i najbardziej wyrafinowany pałac cesarski w Chinach,
Świątynia Nieba: wspaniały park z im-

„Czysty las”

W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu
mieszkańców dzielnicy Kostuchna udało się
po raz pierwszy zorganizować akcję
„Czysty Las” w naszej dzielnicy. W jedno
sobotnie przedpołudnie udało się wtedy
uprzątnąć śmieci w rejonie polany biwakowej przy ul. Michała Kałuży, zapełniono
cały kontener o objętości 7m3.
W tym roku postanowiliśmy „pójść za ciosem” i ponowić akcję. Tym razem wybór
padł na lasy w rejonie Bożych Darów, za
basenem i boiskiem MK Katowice oraz w
rejonie kapliczki maryjnej w lesie. W akcję
ponującym Pawilonem Modlitw o Uro- zaangażowały się szkoły z naszej dzielnicy
dzaj. W Szanghaju natomiast trwa bo- – na gorące podziękowania i słowa uznania
om budowlany, czyniący miasto wielkim zasłużyli sobie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 oraz Zespołu Szkół nr 4 im.
placem budowy. Cały czas powstają
Klenczara. Bardzo przyczynili ię również
nowe wieżowce, przeznaczone na sie- nasi harcerze z 7 KDH z drużynową Ewą
dziby firm itp. Miasto zachwyca swoją Broncel. Na akcji pojawiła się również
nowoczesną architekturą. Budowane młodzież spoza dzielnicy, a konkretnie z
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
wieżowce przypominają kwiaty, mają
w Katowicach. Dzięki tak wspaniałemu
także na dachach restauracje m. in. w wsparciu kontener udało się zapełnić w
formie latających spodków Szanghaj ekspresowym tempie workami pełnymi
jest uważany za miejsce narodzenia odpadów. Starsza młodzież z Zespołu Szkół
nr 4, zorganizowana przez energiczną nanowoczesnych Chin. W Hongkongu
uczycielkę, Panią Małgorzatę Dziadosz,
natomiast panuje pełna wolność wyzna- zdołała wyciągnąć z lasu kilkanaście opon,
niowa. Większość ludności to wyznaw- łóżko, a nawet pralkę.
cy tradycyjnego chińskiego synkretyzmu religijnego, w którym współistnieją
elementy buddyzmu, konfucjanizmu i
taoizmu, a 10% to chrześcijanie. Mimo
iż jest tu duże zaludnienie, Hongkong
ma wiele wolnych przestrzeni, które
zajmują parki, lasy i zarośla. Tajemniczy „Kraj Środka” od tysiącleci rozwijający swoją kulturę, prawo, tradycję, filozofię i państwowość fascynuje nas Europejczyków od dawna.
Przy słodkim poczęstunku, o który zad- Mamy nadzieję, że mieszkańcy docenią
bali państwo Lipa, zgromadzeni z za- włożony wysiłek i inicjatywa ta trwale poprawi sytuację pod względem czystości
chwytem oglądali prezentowane slajdy i
tego fragmentu terenów leśnych w naszej
sami czuli się podróżnikami.
dzielnicy. Liczymy również, że tak liczny
udział młodzieży przyczyni się do większeWszystkich zainteresowanych go uwrażliwienia jej na problem odpadów i
zanieczyszczenia środowiska w najbliższej
zapraszamy do korzystania z okolicy.
udało się zorganizować dzięki wsparnaszych zbiorów książko- Akcję
ciu Wydziału Kształtowania Środowiska
Urzędu Miejskiego w Katowicach.
wych.
Dorota Gapys

Aleksander Uszok
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