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RONDO PROFESORA
JANA OBRĄPALSKIEGO

U

wylotu ul. Pijarskiej do Armii Krajowej powstało nowe rondo, które
otrzymało swego patrona. Profesor Jan
Obrąpalski był współorganizatorem Politechniki Śląskiej, kierował Katedrą Energetyki, był twórcą specjalności elektroenergetyka na Wydziale Elektrycznym. Ze Śląskiem związany był od 1929 r. aż do śmierci. Zmarł 14 grudnia 1958 r. w Wiśle.

STOP AIDS!
Czytaj na stronie 3

MSZA ŚW. W INTENCJI OFIAR
TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

O

d kilku lat pod
koniec stycznia w
województwie
śląskim obchodzimy Dni
Pamięci Ofiar Tragedii
Górnośląskiej 1945. Z tej
okazji organizuje się szereg
imprez upamiętniających
wydarzenia sprzed lat.
Tragedia Górnośląska rozpoczęła się wraz z wkro-

czeniem wojsk radzieckich
i polskich pod koniec stycznia 1945 r. na terytorium
ówczesnej Prowincji Górnośląskiej.
Wiązała się z masowymi
mordami, gwałtami, grabieżami i dewastacją materialnego dziedzictwa tych
ziem, tworzeniem przyzakładowych obozów pracy

oraz obozów koncentracyjnych, a także z deportacjami do Związku Radzieckiego oraz wysiedleniami
Ślązaków zweryfikowanych jako Niemcy. Tym
działaniom towarzyszyły
nadużycia o charakterze
materialnym oraz nieuzasadnione aresztowania.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

Spotkanie
kolędowo - opłatkowe
dniu 6 stycznia br. odbyło się już
po raz dwudziesty trzeci z rzędu
tradycyjne spotkanie kolędowo – opłatkowe członków Koła Terenowego Związku
Górnośląskiego w Kostuchnie z nauczycielami, wśród których szczególne miejsce
zajęli nauczyciele emerytowani w liczbie
około 25 osób.

W

(Ciąg dalszy na stronie 4)

Skorzystaj z możliwości przyłączenia
się do sieci kanalizacyjnej!

Czytaj na stronie 4

WYBORY
DO NOWEJ RADY
23 MARCA 2014 r.
Czytaj na stronie 4

NOWE STAWKI
ZA WODĘ I ŚCIEKI
Czytaj na stronie 5

K

tóż nie zna twórczości Juliana Tuwima. Takie pozycje jak: „Kwiaty polskie”, „Czary i czarty polskie”, „Bal
w operze” czy „Lokomotywa” to już kanon
twórczości literackiej.
Ten polski poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor wodewili, skeczy, librett
operetkowych i tekstów piosenek; jeden z

najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego był współzałożycielem kabaretu literackiego „Pod Picadorem”
i grupy poetyckiej „Skamander”. Dał się
również poznać jako tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej oraz z łaciny.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Ostatnia sesja Rady Jednostki
Pomocniczej nr 21 Kostuchna

D

zień przed końcem
kadencji , 9 stycznia 2014 r., odbyła
się ostatnia sesja radnych
dzielnicy Kostuchna.

Naszym gościem był Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice, Pan Marek
Chmieliński, który przedstawił obecnym zarys ka-

lendarza wyborczego, którego szczegóły poznamy za
kilkanaście dni.
Znamy datę wyborów do
Rad Jednostek - odbędą się
23 marca 2014 r. Lokale
wyborcze będą tradycyjnie
w MDK „Południe” i w salkach katechetycznych.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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MSZA ŚW. W INTENCJI OFIAR
TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

Górnośląska Tragedia kończy się w 1948 r.,
kiedy zrealizowano plan wysiedleń oraz zwolniono ostatnich więźniów z obozów będących
pod zarządem radzieckim.

MSZA ŚWIĘTA W KOSTUCHNIE

Górnoślązaczki dokonują
ekshumacji ciał jeńców wojennych

Ostatnia sesja Rady Jednostki
Pomocniczej nr 21 w Kostuchnie
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Zainteresowani kandydaci na Radnych powinni zgłaszać się w siedzibie obecnej Rady,
tj. w MDK „Południe”, gdzie dyżurujący
członkowie komisji okręgowej przekażą właściwe dokumenty. Każdy z nich musi zebrać
podpisy osób popierających jego kandydaturę. Pamiętajmy, że posiadanie rady dzielnicy
wiąże się z lepszą percepcją potrzeb mieszkańców, istniejących problemów dzielnicy,
większymi środkami finansowymi na inicjatywy w dzielnicy oraz możliwość składania
wniosków do budżetu miasta na inwestycje
w dzielnicy.
W porządku sesji RJP 21 omówiono konsultacje społeczne dotyczące realizacji parku
dzielnicowego w rejonie ul. Wantuły, którego budowa rozpocznie się w 2015 roku.
Obecnie w budżecie miasta zarezerwowano
środki na projekt. W wyniku konsultacji społecznych przygotowano koncepcję, która
została przedstawiona w poprzednim numerze Biuletynu Samorządowego.
W dalszej części sesji omówiono także wnioski mieszkańców, które wpłynęły do Rady w
okresie międzysesyjnym, a mianowicie:
- wniosek o zmianę organizacji ruchu na ul.
Hierowskiego z dwukierunkowe, na jednokierunkową;
- wniosek o doświetlenie skrzyżowania ul.
Hierowskiego z Szarych Szeregów;
- wniosek o naprawę chodnika na ul. Sołtysiej

- wniosek o monitorowanie sprawy wycięcia
topoli przy ul. Boya-Żeleńskiego, pomiędzy
ulicami Jaronia i Winorośli ( wniosek złożony
w październiku b.r.);
W kolejnym punkcie zwrócono uwagę na
błędy na stronie internetowej miasta, w
informacji dotyczącej wydatków na zadania
inwestycyjne i remontowe w Kostuchnie na
2014 rok. Dotyczą one zamieszczenia inwestycji, które nie są w obrębie naszej dzielnicy.
Rada Jednostki otrzymała odpowiedź od
Prezydenta Miasta na propozycje złożone do
budżetu na 2014 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie planuje się w tym
roku utwardzania wnioskowanych przez
Jednostkę ulic. 90 tys. zł przeznaczono na
przygotowanie dokumentacji projektowej
parku przy ul. Wantuły. W 2014 miasto nie
zrealizuje łącznika ulic Wieżowej i Urbana,
jak i Ogrodzieńskiego i Jordan – Łowińskiej.
Ta inwestycja musi być poprzedzona zatwierdzeniem planu zagospodarowania
przestrzennego tych terenów, następnie
budową kanalizacji, a dopiero na końcu będzie można zbudować łączniki dróg. Wnioskowane skanalizowanie pozostałych ulic :
Sasanek, Szarych Szeregów 46-62, Hierowskiego, pozostałe posesje ul. Stabika wykonane będą w 2014 roku. W dalszej kolejności, wybudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulic Szarych Szeregów, Armii Krajowej
i Stabika.

27 stycznia 2014, o godzinie 19:00 w kościele Trójcy Przenajświętszej w Katowicach
Kostuchnie odbędzie się msza św. w intencji
ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku.
Wcześniej, 23 stycznia o godz. 18.00 w murckowskim Domu Kultury będzie można obejrzeć film „Końca wojny nie było” w reżyserii
Wojciecha Sarnowicza, zrealizowany przy
współudziale Krzysztofa Karwata i Michała
Smolorza. Film zawiera relacje osób dotkniętych wydarzeniami lat powojennych, ich rodzin i bliskich.
W ostatnią sobotę stycznia tradycyjnie już
odbędzie się „Marsz na Zgodę”, podczas którego uczestnicy przejdą oryginalną trasą, którą
pędzono pierwszych więźniów obozu w Zgodzie – Świętochłowicach w1945 roku.
Aleksander Uszok
W ramach 150 tys. zł dla Rady Jednostki
kontynuować będziemy ścieżkę informacyjno-edukacyjną o dzielnicy, ustawimy ławki
wzdłuż ul. Boya-Żeleńskiego oraz w innych
wskazanych przez mieszkańców miejscach.
Zbudujemy oznakowaną ścieżkę biegową w
lesie za osiedlem Boże Dary. Zorganizujemy
po raz pierwszy majówkę w formie imprezy
plenerowej. Tradycyjnie odbędą się zawody
sportowe „Kosta cup”, być może wybudujemy kolejny plac zabaw. Jedna z naszych propozycji nie została zaakceptowana przez
władze miasta , mianowicie – montaż kamer
i systemu nagrywającego w rejonie osiedla
„Boże Dary”. Zadanie to zostało uznane za
niezasadne, gdyż zgodnie z monitorowaniem
zagrożeń przestępstwami przez Wydział
Zarządzania Kryzysowego, Kostuchna lokuje
się na 14 miejscu spośród 22 dzielnic. Środki
które chcieliśmy przeznaczyć na tę inwestycję, tj. 60 tys. czekają na inny cel.
Pomimo tego, że Rada Jednostki skończyła
swoją kadencję, Zarząd Rady pracuje nadal
do powołania kolejnej Rady. Jeżeli mieszkańcy mają pomysł na zrealizowanie inwestycji za kwotę 60 tys. w dzielnicy, to czekamy na Państwa propozycje.
Tradycyjnie Miasto Katowice organizuje
corocznie dożynki miejskie. Zwyczajowo
odbywają się one naprzemiennie w Podlesiu
i Kostuchnie. Ostatnią uchwałą podjętą
przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 21 był
wniosek o organizację w roku 2014
„Dożynek Miejskich” w Kostuchnie.
Na koniec jeszcze raz zachęcam i zapraszam
do czynnego udziału w tworzeniu kolejnej
Rady Jednostki w Kostuchnie.
Sławomir Jarzyna
Przewodniczący Zarządu Rady
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Rok 2013, ogłoszony przez Sejm „Rokiem
Tuwimowskim” był jubileuszem 100-ej
rocznicy debiutu poetyckiego oraz 60-tą
rocznicą jego śmierci, natomiast w 2014
obchodzimy 120-tą rocznicę jego urodzin.
Trudno niestety nie zauważyć, że „Rok
Tuwimowski” przeszedł nam jakby bez
Tuwima. A przecież ten niezwykły satyryk,
poeta i pisarz bez wątpienia zasługuje na
większą z naszej strony uwagę. Dlatego z
dużą przyjemnością przekazuję Państwu
prośbę jaka dotarła do nas od pana Dawida
Wołowicza z „Fundacji Czas Dzieci”:
Dla osób, które chciały, lecz z różnych
względów nie mogły przybyć na ogólnopolską konferencję naukową „Nowoczesne
czytanie Tuwima. Poezja Juliana Tuwima
dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności w
ujęciu literaturoznawczym i metodycznym”
prezentujemy nagrania wszystkich wygłoszonych wykładów! Niechaj każdy zakątek
Polski się dowie, że wiersze Tuwima żyją!
Nagrania dostępne są na stronie:

http://tuwim.czasdzieci.pl/aktualnosci/
id,33-konferencja_kazdego.html
Z swojej strony chciałbym polecić wykład
prof. Grzegorza Leszczyńskiego, który w
znakomity sposób przedstawia nie tylko
postać samego Tuwima ale również traktuje w szerszym ujęciu twórczość Młodopol-

„Barwny Świat Juliana Tuwima”
w Gimnazjum nr 18 w Katowicach
Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony
rokiem JULIANA TUWIMA. Nasze gimnazjum realizując to założenie zorganizowało interdyscyplinarny konkurs pod wyżej
wymienionym tytułem. Do udziału w nim
zaprosiliśmy uczniów szóstych klas Szkoły
Podstawowej nr 21 i 29 w Katowicach.
Organizatorzy, nauczyciele osiemnastki
przygotowali bardzo atrakcyjne konkurencje wymagające znajomości wybranych
utworów poety, nie tylko w języku polskim,
ale również w języku angielskim, umiejętności literacko – plastycznych, tanecznych i
sportowych.

ską, której niezwykle ważną częścią było
pisarstwo tego znakomitego twórcy.
Miło mi również przedstawić tekst jaki
nadesłały nauczycielki z Gimnazjum Nr 18
w Kostuchnie, który koresponduje z powyższym wydarzeniem.
Krzysztof Kukliński
Zaproszeni uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami mieli również możliwość
obejrzenia szkoły, która na ten zimowy czas
przybrała świąteczny wystrój. Uśmiechnięte
twarze świadczą o tym, że wizyta w naszym
gimnazjum została pozytywnie odebrana
przez uczniów i ich nauczycieli. Organizatorzy zapewniają, że kolejne spotkanie dla
szóstoklasistów, które będzie zorganizowane pod hasłem Roku Czytelnika, również
zapewni moc atrakcji.
Anna Kuczek,
Magdalena Misiak,
Magdalena Dybał-Nowakowska

Dnia 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS.
Z tej okazji w wielu miastach świata organizuje się uroczyste obchody, które niosą przesłanie współczucia, nadziei i solidarności z
chorymi. Uczniowie Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary w
Katowicach w tym dniu łączyli się z wszystkimi, którzy nie stoją
obojętnie wobec problematyki związanej z AIDS. W Polsce bycie
nosicielem wirusa HIV nadal jest traktowane jak wyrok.
Tych którzy wiedzą, że są nosicielami jest prawie 13 tys., nie wiadomo jednak jaka jest rzeczywista skala problemu. Szacuje się, że
nawet 70% Polaków zakażonych wirusem może nie zdawać sobie z
tego sprawy.
W ramach działalności profilaktycznej chętni uczniowie z klasy IA
w osobach: Justyny Czekajskiej, Weroniki Kotuli, Matyldy Naczyńskiej, Sandry Misiak, Jakuba Musiały i Karola Białego przygotowali przedstawienie teatralne, przybliżające społeczności szkolnej
zagadnienia AIDS i HIV. Następnie przy akompaniamencie Karoliny Chojnackiej z klasy IB, wspólnie zaśpiewano utwór Stanisława
Sojki – „Tolerancja”, obejrzano film „Nie jesteś sam” oraz prezentację przedstawiającą możliwości zakażenia wirusem HIV. Na znak
solidarności z chorymi rozdawano czerwone wstążeczki i ulotki
informacyjne.
Magdalena Misiak
Magdalena Dybał – Nowakowska
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Spotkanie
kolędowo - opłatkowe
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Spotkanie rozpoczęło się w kościele koncertem kolęd w wykonaniu chóru Słowiczek, który został dedykowany nauczycielom. Koncertem tym chór ,,Słowiczek''
kończy obchody swojego liczącego 100 lat
jubileuszu. Dziękując za piękny koncert
jeszcze raz gratulacje z okazji jubileuszu i
życzenia kontynuacji działalności przez
kolejne lata.
Następnie została odprawiona uroczysta
Msza Święta, której przewodniczył ksiądz
Kajetan Klein. Msza Święta była w intencji
nauczycieli, ale ksiądz Kajetan nie zapomniał w intencji mszalnej o nikim modląc
się za członków Związku Górnośląskiego
ich rodziny, prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych o nagrodę
życia wiecznego.
Po Mszy Świętej w auli Domu Katechetycznego odbyła się dalsza część spotkania.
W świąteczno – noworoczne przystrojonej
auli zgromadziło się ponad pięćdziesięcioro
osób. Wszystkich przybyłych przywitał

przewodniczący Koła Związku Górnośląskiego, a następnie życzenia złożył ksiądz
Kajetan, życzą wszystkim mądrości i wiary,
która przyprowadziła mędrców z wschodu
do Betlejem. Ponieważ w spotkaniu nie
mógł wziąć udziału Prezydent Katowic,
Pan Piotr Uszok, skierował on do uczestników spotkania list z najlepszymi życzeniami. Analizują warunki nauczania dawnej i
dziś, stwierdził że te dzisiejsze są o wiele
trudniejsze i skomplikowane. Następnie z
koncertem kolęd wystąpił zespół ,,Hajna
Bend” pod kierownictwem Sławomira Jarzyny. Śpiewane kolędy w wersji oryginalnej i po śląsku wszystkim przypadł do
gustu. Po życzeniach nastąpił najbardziej
sympatyczny moment składania sobie osobistych życzeń i dzielenia się opłatkiem.
Spoglądając na tą część spotkania nacechowaną ciepłą i serdeczną atmosferą, oraz
zawarty przekaz w składanych życzeniach,
zaczyna się rozumieć sens i przesłanie,
które niosą w sobie Święta Bożego Narodzenia. W dalszej części spotkania przedstawiono prezentację o historii Szkoły Pod-

stawowej Nr 3 na ,,górce”, w okresie międzywojennym, z szczególnym akcentem na
nauczycieli tam uczących. Wspomniano
więc Pana Walentego Czernka, pierwszego
kierownika polskiej szkoły, jego następcę
Pana Wilhelma Trzaskalska, ale również
Pana Tadeusza Wolfa, Marię Decowską,
Lidię Dedczyńska, Karola Jarczyka i paru
jeszcze innych. Prezentacja zakończyło
wspomnienie o Pani Małgorzacie Martinek
i Pani Irenie Wojciechowskiej, nauczycielkach, które nie tak dawno odeszły z naszego otoczenia. Cała prezentacja była bogato
ilustrowana zdjęciami, które wzbudzały
bardzo żywy komentarz. Dalszą część spotkania wypełnił spontaniczny śpiew kolęd,
oraz wystąpienia zaproszonych gości. W
trakcie spotkania uczestnicy zostali poczęstowani ciepłem posiłkiem, śląskim kołaczem, oraz kawą i herbatą. Na zakończenia
Pani Mirosława Pelc podziękowała organizatorom spotkania za wspaniała atmosferę,
oraz pamięć o nauczycielach. Chórowi ,,Słowiczek”, zespołowi ,,Hajna Bend”,
piekarni ,,Adam'', restauracji ,,Anna - Maria”, dyrektorowi MDK Katowice, panią
Bogusi i Barbarze składam serdeczne podziękowania za uświetnienie i obsługę podczas spotkania. Szczególne słowa podziękowania składam księdzu Kajetanowi za
sprawowaną eucharystię, oraz Panu Piotrowi Uszok Prezydentowi Katowic i księdzu
proboszczowi Stanisławowi za pomoc w
organizację spotkania.
Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.
Bernard Uszok

UCHWAŁA NR XLIII/1012/13
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota - Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa,
nr 15 Szopienice - Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze i
nr 21 Kostuchna

Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Zarządzić przeprowadzenie wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota – Panewniki, nr 8 Osiedle
Witosa, nr 15 Szopienice - Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20
Zarzecze oraz nr 21 Kostuchna.
§ 2. Wyznaczyć datę wyborów na dzień 23 marca 2014 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta
Katowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jak już pisaliśmy w dwóch poprzednich wydaniach Biuletynu Samorządowego czekają nas wybory do nowej
Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21 w Kostuchnie.
O szczegółach technicznych związanych z zgłaszaniem
kandydatów oraz samych wyborach poinformujemy
Państwa w lutowym wydaniu Biuletynu.

PRZYŁĄCZ SIĘ!
Skorzystaj z możliwości
przyłączenia się
do sieci kanalizacyjnej!

Zachęcamy mieszkańców Kostuchny
do skorzystania z możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
W ten sposób wspólnie działamy na
rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego. Poza tym jest to tańszy i wygodniejszy sposób na odprowadzanie ścieków.
Szczegółowe informacje na temat
procedury związanej z przyłączeniem się do kanalizacji oraz bieżące
informacje o Projekcie znajdą Państwo na stronach internetowych.

Krzysztof Kukliński
Sekretarz Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21
W Kostuchnie
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BEZPŁATNE ZAJĘCIA
Z REHABILITACJI SŁUCHU I MOWY

J

eżeli dostrzegacie Państwo w rozwoju swojego dziecka
odstępstwa, nieprawidłowości, coś Was niepokoi, macie
wątpliwości, pytania dotyczące słuchu, mowy lub rozwoju
dziecka - nie powinniście zwlekać tylko przyjść z dzieckiem do
Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, które jest nowoczesną placówką oferującą całościową pomoc diagnostycznoterapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz nowych kierunków i metod pracy.

Zespół specjalistów Centrum rozwiązuje problemy dzieci
i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju, deficytami słuchu i
mowy, w tym słuchu centralnego, trudnościami szkolnymi
oraz zaburzeniami emocjonalnym.
Placówka realizuje BEZPŁATNE zajęcia terapeutyczne z Rehabilitacji Słuchu i Mowy oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Zajęcia takie obejmują w szczególności:
 wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdopedagogicznej i logopedycznej
 świadczenia z zakresu treningu słuchowego
 świadczenia z zakresu usprawniania psychoruchowego pacjenta
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznopedagogiczne,
Wszystkich szczegółów można się dowiedzieć podczas wizyty
u specjalisty In Corpore w Katowicach przy ulicy Bażantów 2.
Telefon kontaktowy: 664 300 069,
oraz na stronie internetowej: www.centrumincorpore.pl

JASEŁKA, JASEŁKA
ZIELONA JODEŁKA

W

dniu 19 grudnia 2013 roku w Miejskim Domu Kultury Południe można było zobaczyć jasełka Bożonarodzeniowe zaprezentowane przez uczniów
ze
Szkoły Podstawowej nr 29. Wśród zaproszonych gości na sali znajdowali się zarówno dyrektor SP 29 pani Halina Nawara,
wicedyrektor pani Iwona Kopiec, nauczyciele, jak i rodzice oraz uczniowie, a także
zaprzyjaźnione ze Szkołą Podstawową nr
29 osobistości. I tak swoją obecnością zaszczycili
m.in. reprezentanci Rady Jednostki Pomocniczej nr 21
w Kostuchnie:
pan Bernard Uszok i pan Krzysztof Kukliński. Przybyli również: dyrektor Miejskiego
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 41 pani Barbara Głąbica, dyrektor Gimnazjum nr 18 pani Barbara Chudy, dyrektor
Zespołu Szkół nr 4 pan Damian Szmyt oraz
ksiądz proboszcz z parafii Trójcy Przenajświętszej Stanisław Reś.
Dzieci z klasy IIIa bardzo barwnie przedstawiły historię narodzin Zbawiciela. Nie zabrakło humoru. Obok tradycyjnych postaci
Józefa i Maryi, aniołów, trzech króli czy
gwiazdki betlejemskiej pojawił się także
Lucyfer wraz ze swoimi poddanymi diabełkami oraz pasterze co „godali” śląską gwarą. Chórek składający się z czwartoklasistów w maskach zwierzątek radosnym
wykonaniem pastorałek i kolęd zachęcał
widownię do włączenia się w to wesołe
śpiewanie.

Występ uświetniły także uczennice z klasy
piątej i szóstej, które zagrały na dzwonkach i fletach melodię znanej kolędy
„Lulajże Jezuniu”. Natomiast Aleksandra
Pytlarz z klasy VI a zaskoczyła wszystkich
pięknym wykonaniem „Cichej nocy”, którą
sama zagrała na gitarze i zaśpiewała w języku angielskim. Duży talent muzyczny pokazała również Julia Bigewska z klasy VI c,
która zagrała na keyboardzie kolędę „ Mędrcy świata, monarchowie”. Nie zabrakło
nawet śpiewów po Śląsku, gdyż Kornelia
Spruch i Ewelina Zając z klasy Va zaprezentowały kolędę „ Pikno Paniynka”, na
melodię tradycyjnego utworu „Gdy śliczna
Panna”.
Po występie głos zabrała dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 29 pani Halina Nawara,
która podziękowała wszystkim za przybycie
i złożyła życzenia z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Następnie goście zostali zaproszeni do sali
obok na spotkanie opłatkowe oraz wspólne
kolędowanie. Przełamując się białym opłatkiem wszyscy przekazywali sobie znak
pokoju i życzyli jak najlepiej.
Oby Nowy Rok 2014 obfitował w jak najwięcej takich spotkań pełnych radosnej,
pogodnej atmosfery.
Iwona Gąska,
Elżbieta Piliszko

NOWE STAWKI
ZA WODĘ I ŚCIEKI
Zgodnie z uchwałą nr XLIV/1041/13 z dnia
30.12.2013r. Rady Miasta Katowice ulegają
zmianie stawki opłat za dostarczaną wodę
oraz odprowadzane ścieki na terenie miasta
Katowice na okres od 01.02.2014 r. do końca stycznia 2015 roku i wynoszą:

Za dostarczoną wodę:
dla gospodarstw domowych

Brutto zł/m3
5,90

Opłata abonamentowa dla
odbiorców wszystkich
grup taryfowych:
rozliczanych na podstawie
wskazań wodomierza głównego
lub na podstawie wskazań
wodomierza mierzącego ilość
wody bezpowrotnie zużytej

11,30 — faktura
papierowa

9,96 — e-faktura

Za odprowadzane ścieki:

Brutto zł/m3

za odprowadzanie ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych od
gospodarstw domowych

8,10

Kompletną tabelę opłat za wodę i ścieki
znajdziecie Państwo na stronie internetowej
spółki Katowickie Wodociągi S.A. :
wodociagi.katowice.pl/oferta/strona31.html
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HAJER
NIE DO ZAJECHANIA

DYŻURY RADNYCH
Podobnie jak w latach ubiegłych, również
w roku 2014 Radni z Kostuchny są do Państwa dyspozycji w sprawach dotyczącychpoprawy funkcjonowania dzielnicy.
Dyżury Radnych Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21 pełnione są:
- pierwsza środa miesiąca
od 18:00 do 19:00 w siedzibie OSP przy
ul. Szarych Szeregów nr 62
- trzecia środa miesiąca
od 18:00 do 19:00 w MDK „Południe”
przy ul. Boya Żeleńskiego nr 83

NOWOCZESNE OBLICZE MIASTA
– WIDOKÓWKA Z KATOWIC

D

nia 17 grudnia 2013 r. w
Gimnazjum nr 18 w Katowicach gościł obieżyświat
„Hajer, nie do zajechania” –
pan Mieczysław Bieniek.
Urodzony w 1956 r. w Katowicach
były górnik, który po ciężkim wypadku
rozstał się z kopalnią i rozpoczął nowy, podróżniczy etap w swoim życiu.
Dzisiaj jest cenionym prelegentem i
autorem kilku książek.
Samotnie
zwiedził już Azję, Indie, Chiny i Afrykę, a wspomnienia z każdej podróży
opisywał w kolejnych książkach:
„Hajer jedzie do Dalajlamy”, „Z Hajerem na kraj Indii”, „Z Hajerem przez
Azję”.
Zanim runął jego dotychczasowy
świat, runęła ściana w kopalni
"Wieczorek", gdzie pracował przez
dwadzieścia siedem lat, jako górnik
strzałowy. Dostał w tył głowy, nieprzytomnego przewieźli go do szpitala.
Ocknął się po sześciu dniach. Niewiele pamiętał. Usłyszał diagnozę, tak
samo czarną, jak węgiel, który wydobywał. - Nie słyszy pan na jedno
ucho, nie widzi na jedno oko, ma pan
pylicę. Nie nadaje się pan już do pracy.
Dla górnika taka diagnoza brzmi jak
wyrok. Nowe życie zaczęło się przy
ulicznej reklamie biletów lotniczych.
Kupił bilet do Indii. Żonie powiedział,
że jedzie na kilka dni w góry, przemyśleć parę spraw, nabrać energii, odpocząć. Spakował bochenek chleba,
jedną konserwę, kilka zupek w proszku i poleciał do Delhi. I tak zaczęła się
ekscytująca przygoda jego życia.

HAJER W GIMNAZJUM
Z entuzjazmem młodzież naszego
gimnazjum powitała pana Bieńka w
murach naszej szkoły. Jego dar opowiadania swoich barwnych przygód
oraz piękne zdjęcia z podróży stanowiły niezapomniane przeżycie dla
wszystkich słuchaczy. Dziękujemy !

U
W styczniu tego roku ukaże się kolejna książka tego niezwykłego podróżnika pt.: „Z Hajerem do Soczi” a od
kwietnia pan Bieniek planuje kolejną
podróż do Afryki, tym razem na rowerze. Życzymy powodzenia i zapraszamy do nas po powrocie!
Agata Siwy

czeń Zespołu Szkół nr 4 im. Tomasza
Klenczara w Katowicach Kostuchnie
został laureatem Międzyszkolnego
Miejskiego konkursu fotograficzno - informatycznego ,,Nowoczesne oblicze miasta – widokówka z Katowic”
Dnia 18 grudnia 2013 o godz. 13-tej w MDK
przy ul. Gliwickiej 214 odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom MIĘDZYSZKOLNEGO MIEJSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-INFORMATYCZNEGO.
Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach
wiekowych:
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
W kategorii:
„szkoła ponadgimnazjalna” pierwsze miejsce
zdobył uczeń klasy czwartej (technik spedytor)
naszej Szkoły - Szymon Rodak.
Gratulujemy!
Katarzyna Niemiec

Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 — Nakład: 1000 egzemplarzy — Redaguje kolegium w składzie:
Krzysztof Kukliński ; Email: 4kk@wp.pl, tel. 0-793-618-719 ; Sławomir Jarzyna; Bernard Uszok.
Materiały proszę kierować na w/w adres Email.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji oraz skracania nadesłanych tekstów.

Internet: http://www.kostuchna.boo.pl/Kostuchna_Samorzad.html
KOSTUCHNA W INTERNECIE: www.kostuchna.boo.pl
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