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W

arsztaty aktorskie w Zespole
Szkół nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach Kostuchnie.
Dlaczego warto być aktorem?
Na to pytanie odpowiedział w trakcie
styczniowych dwugodzinnych warsztatów aktor Grzegorz Noras. Gość lekcji
języka polskiego jest aktorem Teatru
Bezcenni, z którym przygotowywał wywołujący bardzo pozytywne emocje
spektakl „Babcia na pielgrzymce” wystawiany m.in. na scenie katowickiego
Teatru Korez.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

KOMUNIKAT O
WYBORACH
do Rady Jednostki Pomocniczej
miasta Katowice
Czytaj na stronie 3

Kiermasz

Zanim zostaną przedstawione zadania społeczno – gospodarcze zapisane w budżecie
Miasta Katowice na 2014 rok dotyczące dzielnicy Kostuchna, warto przypomnieć i ocenić
realizację głównych zadań ujętych w planie
na 2013 rok.
W części dotyczącej zadań inwestycyjnych:
1. Wybudowano drogi łączące ul. Armii Krajowej
z ul. Pijarską wraz z infrastrukturą, oraz rondem
w ciągu ul. Armii Krajowej z odwodnieniem i
oświetleniem.
2. Wykonano przebudowę jezdni i chodnika ul.
Franciszka Zabłockiego.
3. Wykonano przebudowę jezdni ul. Michała
Kałuży z miejscami do parkowania.

4. Opracowano projekt przebudowy odcinka ul.
Armii Krajowej od ul. Szarych Szeregów do ulicy
Zygmunta Jankego.
5. Wykonano przebudowę ul. Boya Żeleńskiego
w zakresie jezdni, chodników i parkingów.
6. Opracowano koncepcję i wstępny projekt
parku osiedlowego przy ul. Jana Wantuły.
7. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociągowej, oraz drogi z oświetleniem w ul. Szałwiowej i Zawilców.
W części dotyczącej zadań remontowych, które
realizowane były w przedszkolach, szkołach i
Miejskim Domu Kultury wykonano między innymi remont dachu, elewacji zewnętrznej, centralnego ogrzewania, sal lekcyjnych, szatni, korytarzy i klatek schodowych w wyżej wymienionych
obiektach.
Wynika z tego, że zaplanowane zadania zostały
wykonane, a ich realizacja przyczyniła się do
poprawy warunków życia i pozytywnego wizerunku dzielnicy, chociaż w paru przypadkach
wiązało się to z przejściowymi kłopotami.
Ubiegły rok był również pierwszym rokiem funkcjonowania tzw. budżetu zadaniowego. O jego
realizacji na bieżąco i szczegółowo znajdowały
się informacje w wcześniejszych numerach
Biuletynu. Doświadczenia z tym budżetem są
bardzo pozytywne, chociaż na początku, wymagają one większego osobistego zaangażowania.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Szkolnictwa Zawodowego

Rodzicu!
Pomóż swojemu dziecku wybrać
drogę zawodową!
Uczniu!
Jesteś u progu jednej z ważniejszych, życiowych decyzji, pragniemy ułatwić Ci jej podjęcie.
Decyzja odnośnie wyboru kierunku
dalszego kształcenia nie musi i nie
powinna być dziełem przypadku.
Dobra, bezpieczna szkoła i atrakcyjny „przyszłościowy” zawód dzisiaj
to Twoja lepsza pozycja na rynku
pracy w przyszłości.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

Podstawą społeczeństwa
obywatelskiego jest udział
mieszkańców w podejmowaniu decyzji istotnych
dla funkcjonowania danej
społeczności. Wiąże się to
z wzięciem na siebie odpowiedzialności za swój
kraj, region, miasto.
Mowa tu oczywiście przede
wszystkim o uczestniczeniu
w wyborach do władz różnych szczebli. Ale nie tylko.

Oznacza to również angażowanie się we współdecydowanie o swoim miejscu
zamieszkania, w ramach
całego miasta, czy dzielnicy. Jak ma rozwijać się
moje miasto? Jak powinien
kształtować się rozwój
transportu,
szkolnictwa,
opieki społecznej? Ale też
– gdzie powinien znajdować się plac zabaw w mojej
dzielnicy, z jaką częstotliwością powinny kursować
autobusy?

Wszystkie te obszary i
zagadnienia powinny być
obiektem dyskusji otwartej
dla wszystkich zainteresowanych
mieszkańcówobywateli.
Oczywiście
warunkiem tego zaangażowania jest stworzenie dla
niego odpowiednich warunków. Mieszkańcy powinni
mieć do dyspozycji instrumenty, które pozwolą im na
zabranie głosu w sprawach,
które uważają za istotne.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Kiermasz

Szkolnictwa Zawodowego
(Ciąg dalszy ze strony 1)

21 lutego 2014 w godz. 10.00 – 15.00
w Zespole Szkół nr 4 przy ul. T. Boya
Żeleńskiego 96 zostanie zorganizowany
Kiermasz Szkolnictwa Zawodowego. Kiermasz odbędzie się pod hasłem:
„Dobre technikum dziś –
atrakcyjny zawód jutro!”
Głównym celem Kiermaszu będzie przybliżenie uczniom klas trzecich szkół
gimnazjalnych oraz ich rodzicom oferty
edukacyjnej, jaką przygotowały w bieżącym roku szkoły techniczne oraz zawodowe z Katowic i okolicznych miast.
W trakcie Kiermaszu atrakcyjne kierunki
i zawody przedstawią zatem przedstawiciele szkół z Katowic, Tychów, Mikołowa, Lędzin i Bierunia.
Obecnie - po trwającym zbyt długo –
okresie obniżonego zainteresowania

kształceniem zawodowym rynek pracy
intensywnie poszukuje specjalistów
różnych dziedzin, legitymujących się
konkretnym wykształceniem technicznym bądź zawodowym. Praca oferowana jest przede wszystkim młodym ludziom posiadającym „fach w ręku”,
kreatywnym, otwartym, chętnym
do podjęcia pracy.
Wiele szkół, modyfikując swą ofertę
edukacyjną, już dostosowało ją do bieżących potrzeb pracodawców. Wprowadzono nowe kierunki kształcenia, nowe
zawody, częstokroć odpowiadając na
bardzo konkretne zamówienie dużych
firm. Kierunki i zawody, prócz atrakcyjnych, ciekawych treści kształcenia,
gwarantują zatrudnienie absolwentom
szkół ponadgimnazjalnych – tym którzy
ukończą szkoł ę, pr zy st ąpi ą do
„egzaminu zawodowego” i oczywiście
pomyślnie go zdadzą. Takim nowym
zawodem wprowadzonym w Zespół
Sszkół nr 4 im. Tomasza Klenczara w
Katowicach Kostuchnie jest od dwóch
lat technik przeróbki kopalin stałych –
zawód realizowany w ofercie edukacyj-
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(Ciąg dalszy ze strony 1)

Grzegorz Noras prowadzi także warsztaty aktorskie dla dzieci
i młodzieży w MDK „Południe”.
Jakich wskazówek udzielił uczniom technikum aktor? Część
z nich ma pewne doświadczenie, występuje bowiem w kabarecie KUR, który przygotowuje szkolne uroczystości. Jednak
dla większości były to pierwsze zmagania ‘z materią’. Pan
Noras okazał się otwartym, nieskrępowanym człowiekiem,
bowiem rozpoczął zajęcia od zdjęcia butów. - Aktor powinien
czuć się swobodnie. W „wchodzeniu w rolę” może przeszkadzać również ubranie – opowiada Grzegorz Noras.

nej naszej Szkoły w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez Katowicki Holding Węglowy S.A. Dodatkowo
proponujemy również kształcenie
w zawodach: technik ekonomista, technik elektryk i technik spedytor.
Do udziału w Kiermaszu zaprosiliśmy
pracowników poradni psychologiczno–
pedagogicznej w Katowicach, doradców
zawodowych oraz przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.
Z pewnością udzielą oni odpowiedzi na
wszystkie nurtujące gimnazjalistów
pytania - pozwolą Wam tym samym,
wybrać najbardziej satysfakcjonujący
zawód.
WSZYSTKICH –
zarówno Gimnazjalistów,
rodziców, osoby zainteresowane
„ścieżką edukacyjną” i kształceniem zawodowym swojego dziecka
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Przygotowały:
Katarzyna Niemiec,
Jolanta Soprych

Dodał również: - Pojęcie aktorstwa mieści się w działaniu,
które można określić 5 x W, czyli wiarygodność, wyobraźnia,
wyrazistość, wewnętrzna penetracja i współpraca.
Każdemu z tych pojęć, m.in. tajemniczej „wewnętrznej penetracji”, odpowiadały zróżnicowane tematycznie krótkie scenki
i etiudy, które wykonywali na środku sali uczniowie z kl. 3s.
Część z nich była kwitowana gromkimi salwami śmiechu. Jak
zagrać maszynę do czyszczenia pach? Jak wygląda maszyna seksualna? Jedna z etiud nosiła nazwę: „Pokaż swoje
hemoroidy”. Entuzjazm wzbudziło ćwiczenie poprawiające
współpracę w grupie, które wykonane zostało dzięki… dwudziestometrowej czerwonej rurze.
Według przekazanych przez uczniów opinii dzięki takim
warsztatom łatwiej poznać siebie, otworzyć się na innych.
Prawdziwy aktor umie pokazywać i odczytywać emocje. Kilkoro uczniów pokazało się z zupełnie z innej strony - beztroscy na co dzień na środku sceny okazywali się stremowani.
Dla innych warsztaty były okazją do zdobycia nowych umiejętności.
Pan Grzegorz Noras dzięki niesamowitemu warsztatowi, poczuciu humoru i emanującej dobrej energii pozwolił nam na
poznanie kilku tajników sztuki aktorskiej. Dziękujemy!
Rita Pawłowska
Uczniowie Technikum nr 15 z
niecierpliwością czekają na następne
spotkanie – w lutym przed nimi nie lada
niespodzianka! Fantastyczne umiejętności sportowe zaprezentuje oraz opowie o
siatkarskiej karierze Mistrz Świata w
Siatkówce Marcin Prus!
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KOMUNIKAT O WYBORACH
do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice
nr 21 Kostuchna
w dniu 23 marca 2014 r.
Ukazał się już oficjalny
komunikat
Prezydenta
Miasta Katowice w sprawie Wyborów do Rad
Jednostek Pomocniczych,
którego pierwszą część
dotyczącą
zgłaszania
kandydatów na Radnych
publikujemy poniżej.
Druga część dotycząca
usytuowania lokali wyborczych z wykazem ulic
należących do rejonu poszczególnych komisji wyborczych, czasu pracy
komisji wyborczych, sposobu głosowania z podaniem do publicznej wiadomości nazwisk zgłoszonych kandydatów na
Radnych zostanie opublikowana w marcowym
wydaniu Biuletynu Samorządowego.
Wszyscy zainteresowani
mogą również śledzić
komunikaty związane z
Wyborami na stronach
internetowych
Urzędu
Miasta Katowice.
————————————-Stosownie do uchwały Rady
Miasta Katowice Nr XLIII/1012/13 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie zarządzenia
wyborów m.in. do Rady Jednostki Pomocniczej nr 21
Kostuchna, na dzień 23 marca
2014 r., informuję:
Okręgowa Komisja Wyborcza
z siedzibą przy ul. BoyaŻeleńskiego nr 83 (siedziba
RJP nr 21 Kostuchna – budynek MDK Południe), będzie
przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki
Pomocniczej nr 21 Kostuchna
w dniach:
- 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 i 20
lutego 2014 r. od godz. 17:00
do godz. 18:00,
- 21 lutego 2014 r. w godz. od
11:00 do 12:00.
W tym samym czasie i miejscu
Okręgowa Komisja Wyborcza
będzie również przyjmować
kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
(kandydaci do tych komisji
muszą stale zamieszkiwać na

terenie miasta Katowice i nie
mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 21:
zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami).
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Jednostki Pomocniczej nr 21 przysługuje
osobom, które najpóźniej w
dniu wyborów kończą 18 lat,
stale zamieszkują na terenie
Kostuchny i figurują w rejestrze
wyborców. Kandydat nie może
być skazany prawomocnym
wyrokiem sądu orzeczonym za
przestępstwo umyślne.
2. Zgłoszenia kandydatów do
Rady JP nr 21, poparte przez co
najmniej 20 wyborców – mieszkańców Kostuchny - oraz zgłoszenia kandydatów do składów
obwodowych komisji wyborczych można dokonywać na
specjalnych drukach, które są
do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej członków, a
także do pobrania ze strony
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Katowice (zakładka: Wybory/
Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych). Listę poparcia
(nazwiska i adresy z podpisami)
należy dołączyć do zgłoszenia
kandydata na radnego. Do zgłoszenia kandydata na radnego
uprawnionych jest dwóch
pierwszych wyborców na liście
poparcia lub sam kandydat.
Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata
przez organizację polityczną
lub społeczną, potwierdzonym
pisemnie przez właściwy statutowo organ.
3. Nazwiska kandydatów do
Rady JP nr 21, zostaną podane do publicznej wiadomości,
w terminie do dnia 3 marca
2014 r.
4. Wybory poprzez głosowanie zostaną przeprowadzone
w dniu 23 marca 2014 r. w
godz. od 7:00 do godz. 19:00
w 2 lokalach wyborczych.
Katowice, dnia 20 stycznia 2014 r.

Prezydent Miasta Katowice
(-) Piotr Uszok

BUDŻET KATOWIC
NA 2014 ROK
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Posiadanie takiego budżetu przez każdą z Jednostek Pomocniczych pozwala bardziej realnie realizować lokalne inicjatywy.
W środę 18-go grudnia ubiegłego roku odbyła się XLIII sesja Rady Miasta
Katowice, podczas której uchwalono między innymi budżet i plan zadań
społeczno - gospodarczych na 2014 rok. Budżet miasta zakłada wydatki na
poziomie.1.879.393.470 złotych, które są większe o 4,0 % w porównaniu
do 2013 roku. Dochody miasta oszacowano na około 1.614.387.437 złotych, stąd deficyt wyniesie 265.006.033 złotych i zostanie on pokryty między innymi kredytami zaciągniętymi w Europejskim Banku Inwestycji i Banku Rozwoju Rady Europy na łączną kwotę: 104.888.150 złotych. Mimo
zaciągniętych kredytów Katowice pozostają wśród dużych miast w Polsce
jednym z najmniej zadłużonych miast, z wskaźnikiem poniżej 40,0 %, przy
dopuszczalnym wynoszącym 60,0%.
Uchwalony budżet to budżet kontynuacji wielkich inwestycji do których
należą między innymi: budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, układu dróg
na terenach byłej kopalni Katowice, oraz drugi etap przebudowy obszaru
Rondo - Rynek. Kilka z tych zadań doczeka się w bieżącym roku zakończenia, inne znajdą się na finiszu, co powinno pozytywnie skutkować na budżety dzielnicowe w nadchodzących latach. Łącznie na cele inwestycyjne
zaplanowano wydatki na poziomie 573.249.165 złotych, z czego zdecydowaną większość pochłoną w/w inwestycje realizowane w centrum miasta.
Wydatki na cele remontowe w skali miasta zaplanowano w wysokości
40.201.650 złotych. Rozdział tych środków w skali całego miasta jest równomierny.
Utrzymano w tegorocznym budżecie kwotę 150 tysięcy złotych, dla każdej
z dzielnic, w których działają Rady Jednostek Pomocniczych na tzw. budżet
zadaniowy. Podczas sesji, w dyskusji nad projektem budżetu radni proponowali dokonanie zmian w zaproponowanym budżecie. Do ciekawszych
propozycji zaliczyć trzeba sugestię opracowania studium wykonywalności
linii tramwajowej do południowych dzielnic miasta, oraz brak programu do
walki z niską emisją na terenie miasta. Podnoszono również kwestię dużej
dysproporcji w rozdziale środków finansowych pomiędzy centrum miasta, a
pozostałe dzielnice. Po zakończonej dyskusji przeprowadzono głosowanie
nad przedłożonym budżetem. Za przyjęciem budżetu w wersji zaproponowanej przez Prezydenta głosowało 17-tu radnych, wstrzymało się od głosu
11-tu, nikt nie głosował przeciw.

Ile z tego budżetu otrzyma Kostuchna?

Zaplanowana łączna kwota na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dzielnicy wyniesie 12.621.800 złotych , co stanowi 2,06 % z ogólnej kwoty na te cele w skali całego miasta.. Kwota ta nie licząc ścisłego
centrum miasta należy do jednej z większych w przekroju wszystkich dzielnic, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1.348,63 zł. Wszystkie
te wskaźniki w odniesieniu do Kostuchny są nieco wyższe niż w 2013 roku.
Z ważniejszych inwestycji w Kostuchnie trzeba wymienić: Przygotowanie
terenów pod budownictwo mieszkaniowe w zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, oraz wodociągowej z oświetleniem drogi w ul.
Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. Armii Krajowej i ul. Bazyliowej na
kwotę 4.350.600 zł, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w zakresie zakończenia realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku
od skrzyżowania z ulicami Barcelońska, Głogowska do ulicy Wilczewskiego
z odwodnieniem i oświetleniem — 2.403.000 zł, Przygotowanie terenów pod
budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów w zakresie budowy drogi
z odwodnieniem, oświetleniem i siecią wodociągową — 3.500.000 zł, wyrównanie i utwardzenie terenu od strony zachodniej przy budynku Miejskiego Domu Kultury — 30.000 zł, przebudowa i termoizolacja oraz instalacja i
rozbudowa monitoringu w Gimnazjum Nr 18 imieniem Józefa Nowary na
kwotę 1.725.000 zł, Park przy ul. Jana Wantuły w zakresie uzgodnień terenu i wykonania projektu — 90.000 zł, instalacja i rozbudowa monitoringu w
Miejskim Przedszkolu Nr 42 — 17.700 zł, przebudowa ulicy Leszczynowej
to wydatek 200.000 zł.
Do tego dochodzą mniejsze kwoty na remonty w obiektach użyteczności
publicznej w dzielnicy.
Bernard Uszok
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Podstawowym narzędziem do konsultacji jest w naszym mieście
specjalnie w tym celu stworzona Platforma Konsultacji Społecznych: (www.katowice.eu/forum_spoleczne/index.php).
Dzięki Platformie mamy możliwość wzięcia udziału w dyskusji
dotyczącej szerokiego spektrum tematów związanych z funkcjonowaniem Katowic. Znajdziemy tu wątki bardzo ogólne, gdzie toczy
się spór infrastrukturę miejską, ale też takie, które dotyczą spraw
bardzo lokalnych. Co istotne, każdy może sam zgłaszać propozycje
tematów. Nie jest więc tak, że to urzędnicy decydują o doborze
tematów. Wydaje się, że podobne narzędzie może być bardzo dobrym elementem angażującym mieszkańców w sprawy Miasta.
Warunkiem jest oczywiście przełożenie konsultacji na praktykę,
czyli jak i na ile głos mieszkańców wyrażony na Platformie będzie
znajdywał odzwierciedlenie w urzędniczych decyzjach. Nie mniej
istotne jest również zaangażowanie samych mieszkańców. Jeżeli
głos społeczny w tych konsultacjach ma być reprezentatywny, to
powinien być on w miarę powszechny. Dlatego zdecydowanie warto włączyć się w proces konsultowania i zabrać głos w sprawach,
które jakoś nas dotyczą.

Konsultacje poprzez Platformę nie zastąpią nigdy bezpośrednich
spotkań urzędników z mieszkańcami, szczególnie w sytuacji, gdy
dyskusja dotyczy spraw szczególnie istotnych, wzbudzających
żywe zainteresowanie. Dlatego Miasto równolegle coraz bardziej
rozwija formułę lokalnych spotkań z mieszkańcami. Ważne jest,
aby bez względu na formę konsultacji, były one zorganizowane w
sposób przejrzysty. Aby uczestnicy mieli jasność co do obowiązujących reguł. Tylko w ten sposób można wzbudzić w ludziach
wiarę w sens zaangażowania się. Nie ulega jednak wątpliwości, że
taka forma współpracy pomiędzy urzędnikami, a mieszkańcami na
pewno się opłaca. Urzędnikom daje możliwość lepszego poznania
potrzeb mieszkańców, zaś tym ostatnim pozwala na wpływ na
urzędnicze decyzje. Tak przynajmniej powinno to działać, taka jest
idea konsultacji. A jak sprawy wyglądają w praktyce? Pewnie za
wcześnie na ocenę. Dlatego działajmy, zabierajmy głos w sprawach
naszego miasta – odpowiedzialnie, mając na względzie interes ogółu. A potem obserwujmy. I wymagajmy.
Aleksander Uszok

FERIE W BIBLIOTECE

W

nia 12 grudnia 2013 roku o godzinie 17.00 odbyło się w Filii 27
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostuchnie spotkanie przedświąteczne dla czytelników pt. „Świąteczny czas zbliża nas” z
oprawą kolędową i jasełkami w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 29 klasy 3B pod opieką p. Ewy Wojtuszek . Na spotkanie przybyli chętnie zgodnie z tradycją czytelnicy, którzy uczestniczyli w comiesięcznych
spotkaniach 2013 roku w naszej bibliotece. Spektakl jasełkowy w wykonaniu małych aktorów, których barwne przebrania podkreślały ważność nadchodzących świąt zachwycał przybyłych gości. Atmosfera ciepła i radości
z nadchodzącego Bożego Narodzenia zapanowała wśród zgromadzonych.
Po występie z ochotą wszyscy przybyli rozpoczęli śpiewanie kolęd. Według
tradycji autorem pierwszej kolędy jest św. Franciszek z Asyżu. Najstarsza
zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424 roku, zaczyna się od słów
"Zdrów bądź, Królu Anielski".
Pierwotnie na początku XV wieku tłumaczono na język polski kolędy ze
śpiewników braci czeskich. Wzrost popularności gatunku nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku, wtedy ustalił się sam termin kolęda w znaczeniu
pieśni bożonarodzeniowej. Polska jest ewenementem na skalę światową
pod względem liczby zachowanych kolęd, w naszym dorobku kulturalnym
kolęd i pastorałek jest ich ponad 500.
Dla przybyłych dzieci i gości przygotowano słodki poczęstunek, który ofiarowali nasi darczyńcy - państwo Józef i Renata Lipa, za co im gorąco
dziękujemy.

ramach akcji „Ferie z książką” przeprowadzonej w tym roku pod
hasłem „A nóż widelec biblioteka!” w F.27 MBP w zajęciach wzięło
udział 80 dzieci w ciągu 10 zajęć, które odbywały się codziennie w godz.
11.30 – 14.30. Dzieci uczestniczące w akcji były w wieku 7- 13 lat.
Zajęciami cieszącymi się największą frekwencją w ramach akcji były zajęcia
przeprowadzone na miejscu pierwszego dnia ferii. Spotkanie organizacyjne
„Od czajnika do kołysanki kuchennej” było połączone z zajęciami plastycznymi przeprowadzonymi przez p. Martę Bywalec. Na spotkanie przybyły
także dzieci ze SP nr 29 w Katowicach. Dzieci wykonały kwiaty z filcu dla
babć i dziadków w przeddzień ich święta.
Bardzo ciekawymi zajęciami odbywającymi się na miejscu było spotkanie
przeprowadzone przez panią plastyk pt. „Siadaj przy stole i zajadaj ze
smakiem”. W trakcie zajęć dzieci przy pomocy pani Ani wykonały książkę
kucharską „Biblioteczne przepisy” oraz tacę z różnymi specjałami i przekąskami. Do książki kucharskiej młodzi kucharze spisali własne przepisy kulinarne i pięknie oprawili swoje „wydawnictwo”. Z masy solnej powstały na
początku zajęć specjały i przekąski, które pod ich koniec można było już
pomalować na różne kolory i stworzyć z nich „biblioteczne menu”.
W programie zajęć „Ferie z książką” dzieci odwiedziły palmiarnię w Gliwicach, stajenkę w Ligocie, „Nibylandię” w Murckach oraz uczestniczyły w
przedstawieniach teatralnych w Miejskim Domu Kultury w Kostuchnie. Dzięki wkładowi własnemu i opiekunów uczestnicy spotkań mogli skorzystać z
poczęstunku oraz gorących napoi. Dzieci biorące udział w feriach zorganizowanych przez bibliotekę były bardzo zadowolone z przeprowadzonego
programu zajęć i wyraziły ochotę uczestnictwa w przyszłym roku.
Zapraszamy do naszej filii w czwartek 27.02.2014 o godz. 17.00 na
spotkanie związane z wernisażem wystawy prac pani Lucyny Soja, pod
tytułem „Pomiędzy obiektywem, a kredką".
Wystawa prac będzie czynna do 20.03.2014 roku.

Dorota Gapys

Zuzanna Janota

JASEŁKA
DLA CZYTELNIKÓW
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