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Z

D

nia 24 lutego 2014, budynek Zespołu
Szkół Nr 4, przy ul. T. Boya Żeleńskiego 96, stał się na dwie godziny planem
filmowym, na potrzeby produkcji filmu
reklamowego, promującego szkolnictwo
zawodowe. Nie jesteśmy jedyną szkołą
biorącą udział w tym projekcie. Pomysłodawcą i jednocześnie stroną finansującą
jest Urząd Miasta Katowice. W projekcie
biorą udział szkoły techniczne oraz zawodowe miasta Katowice.

23 Marca
2014

(Ciąg dalszy na stronie 2)

NOWA OFERTA
DLA KATOWIC
Czytaj na stronie 3

ZAPISY DO
SZKOŁY !
„Zima w mieście”
Nasz Gość
AISEC w SP 29
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach informuje, że w dniach od 17 lutego do
28 marca 2014 r. odbędą się zapisy dzieci do
klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 z
rocznika 2007 i 2008.
Zapisy prowadzone są w sekretariacie lub
telefonicznie ( 32 20-28-375) od 8:00 do 15:00.
Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza wszystkich na „Dzień Otwarty Szkoły” pod hasłem
„Razem raźniej” , który odbędzie się w dniu 21
marca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 17:30.

„Zima w mieście”
W pierwszym tygodniu ferii w Szkole Podstawowej nr 29 odbyły się półkolonie dla uczniów.
Zajęcia organizowane są cyklicznie zimą i latem.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

a nami kolejny etap
na drodze do wyłonienia nowej Rady
Jednostki Pomocniczej Nr
21 w Kostuchnie.
W okresie od 11-go do 21go lutego Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmowała
zgłoszenia kandydatów do
Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21. Zgodnie z ordynacją wyborczą minimalna
ilość kandydatów gwarantująca przeprowadzenie

ZAKAŻĄ WĘGLA?
Przed kilkoma tygodniami mieszkańców
Kostuchny i Podlesia zelektryzowała wiadomość o planowanym zakazie palenia węglem. Magazyny branży górniczej i katowicka
Gazeta Wyborcza pisały wprost: Katowice
chcą zakazać palenia węglem.
Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Wspomniane doniesienia prasowe bazowały na infor-

d 1 lipca 2013 roku na
ternie miasta Katowice
obowiązują nowe przepisy
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Mimo wielu
obaw w okresie poprzedzającym wprowadzenie systemu,
po kilku miesiącach jego funkcjonowania można stwierdzić,
że na terenie miasta system
funkcjonuje w miarę dobrze.

(Ciąg dalszy na stronie 5)

macjach zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla południowych
dzielnic Katowic, gdzie czytamy między innymi,
że „dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o sieć gazową lub inne
technologie cechujące się sprawnością energetyczną nie mniejszą niż 80%". A to oznacza, że
planowane ograniczenia uderzą głównie w użytkowników starych pieców węglowych, które
cechuje właśnie niska sprawność energetyczna.
(Ciąg dalszy na stronie 5)

ODPADY KOMUNALNE
NOWE ZASADY

O

wyborów do Rady w Kostuchnie została określona
na poziomie 23 osób.
W wyznaczonym terminie,
Komisja przyjęła 26 zgłoszeń kandydatów do nowej
Rady. Po weryfikacji jedna
kandydatura została odrzucona, gdyż osoba zgłoszona
nie zamieszkuje na stale w
Kostuchnie, co jest jednym
z wymogów ordynacji wyborczej.

Według informacji Urzędu
Miasta Katowice ponad 95 %
mieszkańców złożyło wymagane deklaracje o odbiorze odpadów komunalnych, a regulacja
płatności za wykonana usługę
jest również na bardzo wysokim poziomie. Dobrze również
należy ocenić selektywną
zbiórkę odpadów.

Za każdym razem, gdy w
kolejny trzeci wtorek miesiąca
odbierane są przez służby
MPGK wypełnione worki posegregowanych odpadów, nachodzi mnie myśl, że wiele z
nich, gdyby nie system mogłaby wylądować w przydomowych kotłowniach lub na dzikich wysypiskach. Zdaję sobie
jednak sprawę, że problem
dzikich wysypisk w dalszym
ciągu istnieje o czym świadczą
nasze lasy i do pełni szczęścia
jeszcze daleka droga.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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ZAPISY DO
SZKOŁY
„Zima w mieście”
Nasz Gość
AISEC w SP 29

Gość w szkole
Dnia 19.02.2014r. w Szkoła Podstawowa nr 29
w Katowicach gościła pana Marcina Prusa,
wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce
siatkowej.

(Ciąg dalszy ze strony 1)

W trakcie trwania akcji w zajęciach wzięło udział
56 uczniów. Dla dzieci zostały zorganizowane
różne ciekawe zajęcia. Na terenie szkoły odbywały się gry i zabawy świetlicowe, zajęcia taneczno-ruchowe oraz rozgrywki sportowe. Dzieci miały zorganizowaną wycieczkę do Nadleśnictwa Ligota, niebywałą atrakcją było dla
dzieci pieczenie kiełbasek. W drodze powrotnej
dzieci oglądały szopkę bożonarodzeniową w
Panewnikach. W Pałacu Młodzieży uczestnicy
półkolonii byli na zajęciach na strzelnicy. Kolejną
atrakcją była lekcja muzealna w Muzeum Śląskim oraz zajęcia czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostuchnie. Bardzo mile dzieci wspominały udział w przedstawieniu teatralnym w MDK Południe. Brak zimowej aury uniemożliwił zabawy na świeżym powietrzu, jednak
duża liczba innych atrakcyjnych zajęć zrekompensowała ten brak.

AISEC w SP 29

„Edukacja to najpotężniejsza broń, którą
można zmienić świat”
Nelson Mandela

Dwa lata temu nawiązałam współpracę z międzynarodową organizacja AISEC. Dzięki temu
gościmy w naszej szkole studentów - Henry z
Indonezji studiuje anglistykę i Seyda z Turcji
studentka ekonomii. To już drugi udział szkoły w
projekcie AISEC (pierwszy raz gościliśmy studentów z Chin i Singapouru).
Nasi goście cały
tydzień prowadzili
z uczniami zajęcia
nt swoich krajów kultury, historii,
geografii, przyrody, tylko w języku
angielskim.
Popołudnia, wieczory i noce spędzali z rodzinami
uczniów, które
przyjęły ich pod swój dach. ( Bardzo dziękujemy
Państwu Smorzewskim i Państwu Nowak!)
Udział uczniów w zajęciach ze studentami z
egzotycznych krajów, ma bardzo duże znaczenie edukacyjne. To edukacja na której mnie
dyrektorowi bardzo zależy - edukacja międzykulturowa, która umożliwia wzajemne poznanie sie
ludzi żyjących i wychowanych w odmiennej
tradycji etnicznej, religijnej, obyczajowej.
Halina Nawara

MIASTO KATOWICE PROMUJE
SZKOLNICTWO ZAWODOWE!
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Głównym celem projektu jest uświadomienie populacji śląskiej, jak cenne może być
wykształcenie techniczne - zawodowe.
Rynek pracy intensywnie poszukuje specjalistów różnych dziedzin, legitymujących się
konkretnym wykształceniem technicznym
bądź zawodowym.
Oprócz wizytówki filmowej, promującej
dane szkoły, w projekcie uwzględniono
także serię artykułów na temat szkolnictwa
zawodowego, ukazujących się w miesięczniku ,,Nasze Katowice” oraz informacje
zamieszczone na stronie Urzędu Miasta,
mające przybliżyć absolwentom gimnazjów
ofertę szkolnictwa zawodowego Katowic
(charakterystyka zawodów wraz z danymi
kontaktowymi szkół). Z wszystkimi zebranymi informacjami można będzie się zapoznać biorąc do ręki ,,Informator 2014/2015
- szkoły ponadgimnazjalne”, o którego
przygotowanie zadbał także UM Katowice.
A wracając do naszej Szkoły, jako planu
filmowego: oj, działo się, działo…
W tym dniu nie tylko część naszych
uczniów miała możliwość sprawdzenia się
przed prawdziwą kamerą, za którą stał operator Śląskiej Telewizji Miejskiej oraz wysłuchania cennych uwag p. Sonii na temat
zachowania się przed kamerą, ale w tym
samym czasie pozostali uczniowie uczestniczyli w ciekawym spotkaniu.

MARCIN PRUS
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4

Młodzież naszej szkoły spotkała się z panem Marcinem Prusem, wielokrotnym
reprezentantem Polski w piłce siatkowej,
który jako zawodnik drużyny Mostostal
Azoty Kędzierzyn-Koźle czterokrotnie
zdobywał Mistrzostwo Polski oraz trzykrotnie Puchar Polski.
Kilkugodzinne spotkanie zakończył wspólny trening z mistrzem, a zwieńczeniem tych
zajęć było wręczenie cennych nagród –
niespodzianek.
Był to dzień pełen wrażeń…
(szczegóły w kolejnej relacji).
Katarzyna Niemiec – nauczyciel ZS nr4

Jak czytamy w marcowym wydaniu biuletynu miejskiego Nasze Katowice:
„Wielu gimnazjalistów dokonało już
wyboru przyszłej szkoły. Tym, którzy
mają jeszcze wątpliwości co do dalszego
kierunku kształcenia, proponujemy przegląd katowickich placówek oświatowych,
w których zdobyć można konkretny zawód. Udostępniliśmy szkołom łamy
trzech kolejnych wydań NK, by dzięki tej
prezentacji katowicka młodzież mogła z
przekonaniem wybrać miejsce najbardziej dla siebie odpowiednie.”
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P

rofilaktyka zdrowotna odgrywa
znaczącą rolę w zapobieganiu wielu chorobom. Możemy ją podzielić na
wczesną
(utrwalanie
prawidłowych
wzorców zdrowego stylu życia), pierwotną (I faza - zapobieganie chorobom
poprzez kontrolowanie czynników ryzyka), wtórną (II faza - przesiewowe badania skriningowe) oraz profilaktykę III
fazy (zahamowanie postępu choroby
oraz ograniczenie powikłań).
Każdy rodzaj działania, który ma na celu
prewencję, leczenie i ograniczanie następstw chorób, stanowi ważny element
poprawy jakości życia by pozostać w jak
najlepszej kondycji zdrowotnej.
Zasadniczo dotyczy to każdego z nas,
niezależnie od wieku. Jednak wraz z
upływającymi latami ryzyko zachorowań
na schorzenia układu krążenia, narządu
ruchu, cukrzycy i wielu innych chorób,
rośnie. Pozostaje w takim razie albo się
z tym pogodzić, decydując się na przyjmowanie coraz większej ilości leków lub
też wziąć odpowiedzialność za własne
zdrowie i skorzystać z optymalnego
lekarstwa jakim jest aktywność fizyczna.
W ostatnich latach obserwuje się niepokojące zjawisko wzrostu ilość przyjmowanych leków z jednoczesnym spadkiem populacji osób regularnie uprawiających różne formy ruchu. Warto
wiedzieć, że aktywność fizyczna może
być równie skuteczna jak farmakoterapia lub też pozwala ograniczyć dawki
przyjmowanych leków, zwłaszcza w
obszarze chorób układu krążenia m.in.
w przewlekłej niewydolności serca, udarach czy też cukrzycy (za British Medical
Journal).
Fundacja Bażantowo
wraz z Bażantowo
Sport oraz Prezydentem miasta Katowice
zorganizowali w ramach prowadzonych
działań z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia program „Zdrowy i aktywny
senior” dla osób po 60 roku życia.

Program obejmuje zróżnicowane zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej, kortach tenisowych i basenie, diagnostykę
zdrowotną wraz z poradnictwem z zakresu zdrowego żywienia oraz spotkania edukacyjne. Warunkiem uczestnictwa jest bycie mieszkańcem Katowic
oraz ukończone 60 lat.
Za jedyne 40 zł miesięcznie nasi seniorzy mogą w zasadniczy sposób ograniczyć ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby sercowo – naczyniowe, nadwaga, cukrzyca, choroby
stawów i kręgosłupa.
„Zdrowy i aktywny senior” ma pomóc
uczestnikom zmienić styl życia, nauczyć
jak właściwie się odżywiać i sprawić, by
życie po sześćdziesiątce było wypełnione radością i pozwalało im się cieszyć
dobrym zdrowiem.

Program trwa od lutego do grudnia
2014 roku, zaś ze szczegółami można
się zapoznać w Bażantowo Sport lub
Bażantowo Rehabilitacja. Osoby będące
mieszkańcami Katowic, które ukończyły
60 rok życia mogą zapisywać się w wyżej wymienionych ośrodkach.

BIULETYN SAMORZĄDOWY— Nr 3/2014 — 16 Marzec 2014

Strona 4

NICZYM W LONDYŃSKIM METRO

Południe Katowic, a dokładniej Kostuchna,
ma nie tylko klub, ale również pub, kręgielnię i… metro w jednym.
Otwarto bowiem w Bażantowo Sport kręgielnię o nazwie Bowling Station.
Całość usytuowano poniżej poziomu ulicy, a
projekt wnętrza nawiązuje do wyglądu londyńskiego metra.
Jak zaznaczył prezes Millenium Sport, Jacek
Piwkowski — Przygotowując Bowling Station, chcieliśmy pogodzić oczekiwania zarówno graczy okazjonalnych, szukających
przede wszystkim dobrej zabawy, jak i tych,
którzy kręgle traktują bardziej. Dlatego,
specjalnie dla tej pierwszej grupy konstrukcję toru można tak zmodyfikować, że każda
kula na pewno trafi do celu.
A jeśli kręgle kogoś znudzą, może zajrzeć do
pubu, w którym oprócz brytyjskiego piwa
będzie okazja oglądać najważniejsze transmisje z wydarzeń sportowych.
Kręgielnia Bowling Station znajduje się przy
ul. Pijarskiej 3 .
Zaraz po wejściu do środka każdego nowego „pasażera” zaskoczy niesamowicie klimatyczna „stacja metra”, a w niej: 4-torowa
kręgielnia i bilard we wnętrzach angielskiego pubu.
Jak zapewniają zarządzający tym miejscem
oferta jest bardzo bogata i dostosowana do
oczekiwań odwiedzających. Można tu zorganizować przyjęcie urodzinowe, kinderbal
lub imprezę firmową, a ponadto zorganizować ligę bowlingową.
Kręgielnia jest przygotowana również do
gier dziecięcych (system bumper bowling).
Rezerwacja: (32) 722 40 45
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ODPADY KOMUNALNE
NOWE ZASADY
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Również sprawa odbioru odpadów
wielkogabarytowych daleka jest od
satysfakcjonującego rozwiązania.
Sprawą poprawy funkcjonowania
systemu była w części poświęcona
26 lutego br. sesja Rady Miasta
Katowice. Zaproponowane zmiany
zostały zawarte w trzech uchwałach.
W uchwale Nr 1086 dokonano
zmiany terminu płatności za odbiór
odpadów komunalnych. Dotychczasowy termin wnoszenia opłaty
do 25 dnia miesiąca będzie obowiązywał do 31 mają 2014 roku.
Od 1 czerwca 2014 roku opłatę za
odbiór odpadów będzie się uiszczać miesięcznie z dołu bez wezwania, w terminie do 15 dnia
każdego miesiąca za poprzedni
miesiąc. Tak więc za odebrane
odpady w miesiącu czerwiec będzie można zapłacić do 15 lipca
2014 roku. Według obecnie obowiązujących przepisów trzeba
byłoby to zrobić do 25 czerwca.
W uchwale Nr 1087 uregulowano
między innymi:
1. Wielkość pojemników na odpady, oraz ilość worków na odpady
zbierane w sposób selektywny,
która uzależniona jest od liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Terminy odbiorów poszczególnych rodzajów odpadów w rozróżnieniu na budynki jedno i wielorodzinne. W sposób szczególny
wyznaczono terminy odbiorów
odpadów ulegających biodegradacji wiążąc je na przestrzeni roku z
miesiącami.
3. Odpady wielkogabarytowe z
nieruchomości jednorodzinnych
odbierane będą raz na kwartał w
systemie wystawek. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić

ZAKAŻĄ WĘGLA?
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Za planami miejskimi przemawia
bardzo istotny argument natury
ekologicznej. Dla mieszkańców
naszej dzielnicy nie jest tajemnicą
fakt, że niska emisja i związane z
nią zadymienie i zapylenie atmosfery to bardzo poważny problem.
W sezonie grzewczym nasze
„zielone dzielnice” stają się zdecydowanie mało przyjazne i mało
ekologiczne. W godzinach popołudniowych, gdy „dokłada się” do

przed posesję do godziny 6:00 w
dniu wywozu odpadów, który zostanie określony w harmonogramie.
4. Odpady z nieruchomości wielorodzinnych odbierane będą dwa
razy w miesiącu z określonych
punktów w których mogą stać
kontenery na te odpady, lub z
wyznaczonych placyków gospodarczych. Odbiór następować
będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5. Uregulowania zapisane w pkt. 3
i 4 nie obowiązują w przypadku
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady te można oddać
bezpłatnie do Gminnego Punktu
Zbierania Odpadów na terenie
Miasta. Aktualnie punkty takie
znajdują się na Obrokach i Dąbrówce Małej, a od 1 lipca Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej ma uruchomić następne dwa.
W uchwale Nr 1088 uregulowano
między innymi:
1. Podstawowe pojęcia związane z
gospodarką odpadami.
2. Przypomniano zakazie spalania
zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami do tego przystosowanych.
3. Przypomniano że każda nieruchomość, której użytkowanie powoduje powstawanie ścieków,
musi być zaopatrzona w przyłącze
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, lub
zbiornik bezodpływowy, jednak
instalacje te muszą być wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Bernard Uszok
pieca, nad całą Kostuchną i Podlesiem unosi się gęsta warstwa dymu, a odpowiadają za nią właśnie
mało efektywne piece starego typu.
Dlatego zmiana w tym zakresie
wydaje się być zdecydowanie
pożądana i wskazana.
Warto przy tym wyrazić nadzieję,
że wprowadzenie tej zmiany będzie
się odbywało przy aktywnym, finansowym wsparciu Miasta, w postaci
dotacji do nowych pieców. Trudno
bowiem oczekiwać, aby ciężar
niemałej przecież inwestycji spoczął w całości na mieszkańcach.
Aleksander Uszok

WYBORY DO RADY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ NR 21
w KOSTUCHNIE
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Ostatecznie Komisja zarejestrowała 25 kandydatów, spośród których
w wyborach 23 marca zostanie wybrana 15 osobowa Rada Jednostki
Pomocniczej Nr 21 w Kostuchnie.
Lista kandydatów w układzie alfabetycznym z krótką prezentacja
przedstawia się następująco:
1. Baron Marek- 31 lat, dziennikarz
2. Bywalec Teresa – 65 lat, inżynier ochrony środowiska
3. Fleiszer Józef- 55 lat, emeryt
4. Jarzyna Sławomir- 39 lat, nauczyciel,
5. Kałuża Franciszek- 53 lata, górnik
6. Kordyś Józef- 55 lat, inżynier budownictwa lądowego
7. Kornas- Morawska Irena- 58 lat, nauczyciel
8. Kściuczyk Bogusław- 47 lat, technik mechanik
9. Lach Andrzej- 51 lat, magister finansów i księgowości
10. Luka Józef- 61 lat, technik budowy maszyn
11. Małyjurek Władysław- 60 lat, inżynier elektryk
12. Matlak Tadeusz- 52 lata, elektromonter
13. Ochojska Iwona- 45 lat, technik żywienia
14. Olejniczak Tomasz- 26 lat, spedytor
15. Pilorz Ewa- 46 lat, sprzedawca
16. Sabuda Adam- 51 lat, inżynier geodeta górniczy
17. Skowrońska Teresa- 63 lata, inżynier elektryk
18. Słomka Andrzej- 36 lat, specjalista ds. przygotowania produkcji
19. Stepanow Aleksander- 30 lat, politolog
20. Uszok Aleksander- 37 lat, magister kulturoznawstwa
21. Uszok Bernard- 65 lat, inżynier mechanik
22. Wolak Jan- 49 lat, górnik
23. Wróbel Halina- 66 lat, emerytka
24. Zygowska Mariola- 46 lat, sprzedawca
25. Żmija Paweł- 18 lat, student
Spośród członków poprzedniej Rady nie kandydują z różnych
względów między innymi Andrzej Jurasz, Stanisław Krusz, Eugeniusz Kudala i Krzysztof Kukliński. Wielka szkoda gdyż były to
osoby, które poprzez swoją wiedzę , kwalifikacje, zaangażowanie,
samorządowe doświadczenie, a w przypadku pana Krzysztofa Kuklińskiego długoletniego redaktora ,,Biuletynu Samorządowego”
wnosiły bardzo wiele do prac Rady. Za dotychczasową działalność
na rzecz dzielnicy składam jeszcze raz wyżej wymienionym gorące
podziękowanie.
Wybory do Rady odbędą się 23 marca br. w godzinach od 7:00
do 19:00 w dwóch lokalach wyborczych. Siedziba pierwszego
lokalu wyborczego będzie w Domu Katechetycznym przy ulicy
Boya Żeleńskiego 34 / wejście od ulicy Migdałowców /, a drugiego
w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Boya Żeleńskiego 83. W
miejskim Domu Kultury głosować będą mieszkańcy ulic: Boya Żeleńskiego od torów kolejowych do końca, Koraszewskiego,
Kściuczyka, Lepszego, Chęcińskiego i placu Filaka. Mieszkańcy
pozostałych ulic będą głosować w Domu Katechetycznym.
W obwieszczeniu Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 3 marca br.
znajduje się szczegółowy wykaz ulic przyporządkowanych do w/w
lokali wyborczych.
Uczestnik głosowania powinien wylegitymować się przed Komisją
Wyborczą dowodem tożsamości, od której otrzyma listę w układzie
alfabetycznym z 25 kandydatami do Rady. Wyborca głosuje na 1-go
kandydata przez postawienie znaku ,,X” z lewej strony obok nazwiska kandydata na którego głosuje. Po zakończeniu głosowania Komisje Wyborcze podliczą wszystkie głosy oddane na poszczególnych kandydatów. Wybranymi do nowej Rady zostanie 15 osób,
które otrzymają największą ilość głosów. Zachęcam wszystkich
mieszkańców Kostuchny do licznego udziału w wyborach, gdyż
będzie to wyrazem naszego zaangażowanie się w sprawy dzielnicy.
Bernard Uszok
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Strona 6

POMIĘDZY OBIEKTYWEM, A KREDKĄ

W

czwartek 27
lutego 2014r.
o godz. 17.00 w Filii
nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach - Kostuchnie odbyło się
spotkanie związane z
wernisażem prac pani Lucyny Soji pt.
„Pomiędzy obiektywem, a kredką".
Pani Lucyna Soja jest rodowitą Kostuszanką, z wykształcenia fotografem, z dużym

doświadczeniem i dorobkiem artystycznym.
Swoje fotograficzne i malarskie pasje w
pełni realizuje będąc na emeryturze.
Bogata kolorystyka obrazów, uzyskana za
pomocą kredki, przyciągała uwagę przybyłych gości. Na wernisaż przybyło bardzo
dużo osób, w tym młodzież z Zespołu
Szkół Nr 4. Wszystkim uczestnikom spotkania czas umilił słodki poczęstunek, o
który zadbali państwo Lipa. Naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy.

W naszej filii można oglądać prace pani
Lucyny Soji wyeksponowane na pięciu
sztalugach, przedstawiające głównie martwą naturę, a także kilka portretów. Wystawa prac będzie czynna do 20.03.2014r. w
godzinach pracy biblioteki: od poniedziałku
do piątku od 8.00 do 19.00 i w soboty w
godzinach 9.00-15.00.
W czwartek 27 marca 2014r. zapraszamy o
godz. 17.30 na prelekcję połączoną z pokazem multimedialnym pt. „Tatarzy na Górnym Śląsku”, którą poprowadzi Sławomir
Hordejuk, geograf i regionalista.
Serdecznie zapraszamy!
Zuzanna Janota

KONIEC KADENCJI
RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

W
JACEK JAWIEŃ
W GIMNAJZUM NR 18

W

cyklu spotkań z ciekawą osobą, 11 lutego 2014 r. gościem naszego Gimnazjum był Jacek Jawień – człowiek
gór, himalaista, ratownik GOPR i uczestnik wyprawy
poszukiwawczej na Broad Peak latem 2012 roku, który pojechał
tam wraz z Jackiem Berbeką, bratem zmarłego himalaisty.
Młodzież naszej szkoły w
ciszy i skupieniu słuchała jego
opowieści o wyprawie, która
wyruszyła na poszukiwania
ciał polskich himalaistów,
którzy w marcu 2013 roku
zginęli po zdobyciu szczytu
Broad Peak. Celem tej wyprawy było odnaleźć ciała i godnie pochować Tomasza Kowalskiego i Macieja Berbekę.
6 lipca 2013 roku Jacek Berbeka i Jacek Jawień pochowali Tomka.
Znieśli ciało ponad 100 metrów w dół, złożyli w kamieniach i zabezpieczyli linami. Nie udało się odszukać ciała Maćka Berbeki i
Polacy zrezygnowali z dalszych prób jego odnalezienia.
Pan Jacek Jawień skierował kilka rad do młodych ludzi, którzy
zaczynają rozwijać swoja górską pasję, między innymi, by korzystali z kursów przygotowujących do wspinaczki w góry i bezpiecznego poruszania się w nich. Uczniowie rozmawiali z himalaistą i
zadawali dociekliwe pytania. Prelekcję uświetnił pokaz ciekawych,
autorskich zdjęć pana Jacka z wypraw górskich. Młodzież podziękowała brawami za niecodzienna lekcję.

poprzednich trzech numerach Biuletynu Samorządowego publikowaliśmy informacje podsumowujące działalność Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21
w Kostuchnie w okresie kadencji za lata 2010 – 2014.
Jednocześnie jako redaktor Biuletynu oraz Sekretarz Zarządu Rady starałem się zachęcić mieszkańców naszej dzielnicy do kandydowania w wyborach do nowej Rady, które odbędą się 23 marca 2014 roku. W swoim artykule na temat
wyborów podkreślałem, że prężnie rozwijająca się Kostuchna potrzebuje nowego spojrzenia na problemy naszej dzielnicy, że potrzeba jest ludzi, którzy potrafią wnieść nową jakość i dynamikę w działalność społeczną na rzecz mieszkańców, w rozwiązywaniu bieżących problemów, intensyfikowaniu działań zmierzających do poprawy infrastruktury socjalnej w dzielnicy, funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej oraz większego uczestnictwa w decyzjach dotyczących realizacji wniosków dotyczących Kostuchny a zgłaszanych przez Radę Jednostki Pomocniczej jako propozycje
inwestycyjne i remontowe do budżetu miasta Katowice.
Zgodnie z powyższą deklaracją oraz uznając, że dotychczasowa formuła pracy Rady się wyczerpała postanowiłem nie
kandydować w wyborach na kadencję 2014 — 2018.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy przekazywaliście mi swoje uwagi oraz podnosiliście problemy w dzielnicy, a częstokroć obdarzaliście mnie
życzliwym i konstruktywnym wsparciem w trakcie ich rozwiązywania na szczeblu właściwych jednostek Urzędu Miasta.
Przez osiem lat byłem redaktorem naszego lokalnego biuletynu. Udało mi się stworzyć od podstaw pismo, które mam
nadzieję spełniało i spełniać będzie nadal Państwa oczekiwania. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim
Autorom tekstów, którzy przesyłali materiały prasowe oraz
inspirowali mnie do poruszania spraw najistotniejszych dla
mieszkańców Kostuchny, a które mogłem publikować w kolejnych wydaniach Biuletynu Samorządowego.
Chciałbym również podziękować wszystkim członkom Rady
Jednostki Pomocniczej Nr 21 za wspólną pracę na rzecz
naszej „małej ojczyzny” jaką jest Kostuchna.
Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21,
Redaktor Biuletynu Samorządowego – Krzysztof Kukliński

Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 — Nakład: 1000 egzemplarzy — Redaguje kolegium w składzie:
Krzysztof Kukliński ; Email: 4kk@wp.pl, 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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