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TOLKIENADA
John Ronald Reuel Tolkien, autor takich bestsellerów jak: „Hobbit, czyli tam i
z powrotem” oraz „Władca pierścieni”
przyciągnął do Gimnazjum nr 18 im.
Józefa Nowary w Katowicach uczniów
dziewięciu katowickich gimnazjów biorących udział w rozgrywkach dotyczących znajomości jego książek.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

Sportowe wakacje
z ŹRÓDEŁKIEM

U

czniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE zaprasza dzieci i
młodzież na sportowe zajęcia wakacyjne.
Będą one organizowane od początku lipca
do 10 sierpnia na obiektach sportowych
Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary w
Katowicach, od poniedziałku do piątku od
godz. 9.00 do 12.00.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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„Akcja Lato”

WYDANIE
BEZPŁATNE

CZY KOSTUCHNIE
ZAGRAŻA
FALA
NARKOMANII?

Z

dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy informację, że nasza dzielnica
figuruje na policyjnej liście miejsc
zagrożonych dziecięcą narkomanią.
Jak podaje w swoim artykule Marcin Pietraszewski na łamach katowickiego wydania
Gazety Wyborczej, zdaniem policjantów
najbardziej zagrożoną narkomanią grupą są
gimnazjaliści. - Według naszych danych
prawie na każdej imprezie organizowanej
przez takich nastolatków pojawiają się narkotyki - mówią oficerowie policji. Zauważają też, że fala dilerów rozlała się z centrum
miasta na obrzeża. Obecnie najpoważniejsze
problemy są na Kostuchnie. - W rejonie
tutejszego dworca kolejowego powstało
małe centrum dilersko-konsumpcyjne - mówi jeden z policyjnych ekspertów.
Walcząca z narkomanią dzieci katowicka
policja po raz drugi zorganizowała kampanię społeczną "Stop narkotykom. Bierzesz,
przegrywasz". Jednym z jej elementów był
konkurs filmowy dla dzieci i młodzieży.
Trzeba było nakręcić film, który byłby antyreklamą narkotyków.

10-LECIE
BAŻANTOWA
Szanowni Państwo,
W ubiegłą sobotę tj. 04 czerwca na terenie
Bażantowa w Katowicach, świętowaliśmy
10-lecie osiedla.
Kluczowym elementem tego plenerowego
święta było odsłonięcie tablic poświęconych patronom naszych ulic z udziałem ich
rodzin, przedstawicieli władz miasta, uczelni i placówek kulturalnych.
Uroczystość tę uświetnili wspaniali goście
min.: Prezydent Miasta Piotr Uszok, Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna,
Prowincjał Zakonu Pijarów O. Józef Matras
SchP, Członek Zarządu Województwa
Śląskiego Jerzy Gorzelik, Pani reżyser
Jadwiga Kocur i inni.
Mieliśmy zaszczyt gościć rodziny: gen.
Stanisława Rostworowskiego, prof. Arkadiusza Puchały, Zdzisława Hierowskiego i
Józefa Nowary – którzy to dokonali uroczystego odsłonięcia tablic ścieżki edukacyjnej śladami patronów naszych ulic.

(Ciąg dalszy na stronie 2)

w MDK Południe

Z

bliżają się wakacje, a wraz z nimi
kolejny raz "Akcja lato" w Miejskim
Domu Kultury "Południe". Jak w poprzednich latach, zajęcia w ramach
"Akcji" będą się odbywały głównie w
Zarzeczu. Obiekt ten zapewnia najdogodniejsze warunki do aktywnego wypoczynku, jest wyposażony w boisko,
plac zabaw z piaskownicą i spory kawałek wolnej przestrzeni, na której można
zaaranżować szereg zabaw.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

(Ciąg dalszy na stronie 2)

NOWE CIĄGI KANALIZACYJNE W KOSTUCHNIE

O

d paru tygodni w
Kostuchnie trwają
intensywne prace
przy budowie sieci kanalizacyjnych. Pierwszym terenem działania jest modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na obszarze
zlewni Boże Dary, a dru-

gim jest kontynuacja budowa nowej kanalizacji w
rejonie ulicy Karola Stabika. Ponieważ prace te dotyczą newralgicznych miejsc
w Kostuchnie, zwróciłem
się do inwestora tych prac,
którym jest Katowicka
Infrastruktura Wodociągo-

wo – Kanalizacyjna Spółka
z o.o o z prośbą o przybliżenie szeregu kwestii związanych z tymi zadaniami.
Z ramienia inwestora szczegółowych wyjaśnień oraz
informacji udzieliła nam
pani Anna Fukas.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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CZY KOSTUCHNIE
ZAGRAŻA
FALA
NARKOMANII?
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Do konkursu stanęło 20 zespołów z
gimnazjów i szkół średnich, które
stworzyły prezentacje multimedialne, spoty, filmy fabularyzowane, a
nawet jedną animację. Grand Prix
przyznano dwóm filmom:
"Ilustratio" w reżyserii Katarzyny
Kowalczukowskiej z Bytomia oraz
"Choice - masz wybór" Magdaleny
Iskry z Warszawy.
Policja uważa, że kampania jest
potrzebna, bo co piąte popełniane w
Katowicach przez nieletnich przestępstwo ma związek z narkotykami.
W tym roku policjanci przedstawili
nieletnim już 264 zarzuty dotyczące
handlu lub udostępniania środków

odurzających. - Problem narasta, bo przez cały 2010 rok
tych zarzutów było "tylko"
135 - mówi nadkomisarz Renata Hałabuda, szefowa sekcji
do walki z przestępczością
nieletnich komendy w Katowicach.
Te liczby nie odzwierciedlają
jednak prawdziwej skali zjawiska, bo dzieci poniżej 13-tego roku
życia nie są pociągane do odpowiedzialności karnej. Coraz częściej
zdarza się, że kontakt z narkotykami
mają już 11-12-latkowie. Narkomania wśród dzieci generuje też inną
przestępczość. Często „naćpani”
nieletni włamują się do samochodów, sklepów lub napadają na przechodniów.
Jestem przekonany, że wspólne
wysiłki wszystkich mieszkańców
dzielnicy, władz samorządowych,
władz szkolnych i policji powinny
zostać natychmiast skierowane na
rozwiązanie tego niebezpiecznego
zjawiska, które w coraz większym
stopniu zaczyna nam zagrażać.

Festyn 10-lecia Bażantowa uświetnili min.: ORKIESTRA DĘTA
PSM IM. KARŁOWICZA, KAJETAN DROZD Z ZESPOŁEM,
MAŻORETKI Z ORKIESTRĄ
DĘTĄ KWK MURCKI-STASZIC,
MŁODE TALENTY DOMÓW
KULTURY LIGOTA I POŁUDNIE, NATURAL MYSTIC AKUSTYCZNIE, LOSZA VERA,
SABINA JESZKA, WOLOSI I
LASONIOWIE.

(Ciąg dalszy ze strony 1)

W dniu 27 maja 2011, już po raz dziewiąty zawitali w
naszym gimnazjum miłośnicy literatury fantasy, dla
których organizatorzy konkursu przygotowali test składający się z 55 pytań, polegający na wykazaniu różnic
pomiędzy powieścią a adaptacją filmową. Ponadto
uczestnicy rozgrywek musieli przyporządkować prezenty, jakie Bilbo Baggins zostawił dla swoich znajomych wyruszając w podróż.
Konkurs od samego początku cieszy się ogromną popularnością wśród gimnazjalistów.
Reprezentanci gospodarzy, czyli Gimnazjum nr 18, zazwyczaj zajmują wysokie miejsca w tych rozgrywkach.
W tym roku Damian Strzępa, Jurek Urbaś i Michał Cudak zajęli na podium drugie miejsce.
Za rok odbędzie się jubileuszowa X Tolkienada. Organizatorzy konkursu Anna Kuczek i Magdalena Misiak
już dziś zapewniają, iż konkurs dostarczy niezapomnianych wrażeń i emocji, na przeżycie których serdecznie
zapraszają.
Magdalena Misiak
Anna Kuczek

Krzysztof Kukliński

10-LECIE BAŻANTOWA
(Ciąg dalszy ze strony 1)

TOLKIENADA

Święto zakończył pokaz: Skrzypek
na dachu w zaskakującym wykonaniu z najwyższego dachu Bażantowa oraz pokaz sztucznych ogni.
Zaplanowane liczne atrakcje dla
dzieci i dorosłych oraz bogata część
artystyczna zgromadziły niespotykanie liczną publiczność.
Anna Maria Boryczka
Główny specjalista
ds. handlu i marketingu

OSIEMNASTKA Z KOSTUCHNY
WŚRÓD NAJLEPSZYCH

W

ogólnej punktacji rywalizacji sportowej o
mistrzostwo Katowic szkół gimnazjalnych w
roku szkolnym 2010/2011, na drugim miejscu
uplasowało się Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary w
Katowicach-Kostuchnie, za gimnazjum nr 4 , a przed gimnazjami nr 15 i nr 13.
Na 38 szkół gimnazjalnych, punkty w rywalizacji zdobyły
33 szkoły.
Punkty dla Gimnazjum nr 18 zdobyli : siatkarki i siatkarze103, lekkoatleci- 82, piłkarki ręczne- 32, piłkarze nożni30, pływacy-22; razem 269 punktów.
Dawno nasza szkoła nie była tak wysoko sklasyfikowana.
Sukces jest tym większy, że w naszych zespołach występowali głównie uczniowie z klas pierwszych i drugich, którzy
w przyszłym roku powinni osiągnąć jeszcze wyższy poziom sportowy.

Zamiast papierosa – bieg przełajowy
W dniu 31 maja, obchodzonego jako dzień walki z paleniem papierosów, w Gimnazjum nr 18 przeprowadzono
mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych, Wzięło w
nich udział 83 uczennic i uczniów. Dziewczęta biegały na
dystansie 700 m, chłopcy na dystansie1100 m.
Czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:
Klasy I- Dziewczęta: 1. Agata Loska, 2. Dominika Skiba,
3. Karolina Żemła. Chłopcy: 1.Robert Rodak, 2. Robert
Jasiura, 3. Bartłomiej Sójka.
Klasy II- Dziewczęta: 1. Randia Pawlukiewicz, 2. Anna
Wawrów, 3. Dorota Sadłocha.
Chłopcy: 1. Damian Mazurkiewicz, Damian Strzępa (ex
equo), 3. Mateusz Danielczyk. Klasy III- Dziewczęta: 1.
Dominika Michalczyk, 2.Karolina Gierczak, 3. Karolina
Zganiacz. Chłopcy: 1. Patryk Hordejuk, 2. Bartosz Zagdański, 3. Wojciech Janosz.
Jan Chudy
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NOWE CIĄGI KANALIZACYJNE W KOSTUCHNIE
ZADANIE DOTYCZĄCE
KAROLA STABIKA

(Ciąg dalszy ze strony 1)

ZADANIE DOTYCZĄCE
BOŻE DARY

ULICY

OSIEDLA

Bernard Uszok: Jaki jest stan techniczno prawny dotychczas istniejącej sieci kanalizacyjnej?
Anna Fukas: Aktualna kanalizacja w zlewni Bożę Dary, jest bez właściwego podłączenia i wpływa częściowo do potoku Malownik, a częściowo do osadników KWK ,,
Murcki”. Istniejąca sieć kanalizacyjna była
budowana na przełomie lat 60-tych i 70tych ubiegłego wieku. Budowa przebiegała
etapami w zależności od tego jak budowane było osiedle na placu Filaka, oraz w
przyległych ulicach. Tak budowana sieć
kanalizacyjna nie była wolna od wad, o
czym mogli się przekonać mieszkańcy,
których bloki po każdych większych opadach deszczu były podtapiane. Również
brak uregulowań prawnych co do własności
sprawiał, że sieć ta nie była remontowana i
jej stan techniczny był bardzo zły.
B. U. Jakie są zamierzone cele modernizacji w południowych dzielnicach Katowic?
A. F. Realizowana modernizacja wykonywana jest w oparciu o projekt, który zakłada budowę dwóch kolektorów: sanitarnego
i deszczowego co umożliwi rozdział ścieków, aktualnie ujmowanych w wadliwie
działający system ogólnospławny. Ścieki z
tych sieci poprzez pompownię będą doprowadzone do oczyszczalni ścieków ,,Podlesie”. Rozwiązanie to jest zgodne z obowiązującymi przepisami, oraz korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.
Sprawi ono że w sposób zdecydowany
nastąpi poprawa gospodarki ściekowej w
tym rejonie. Równocześnie w miejscach,
gdzie dokonuje się wymiany sieci kanalizacyjnej remontowane będą nawierzchnie
dróg i chodników.
B. U. Kto jest Inwestorem i Wykonawcą
realizowanej modernizacji?
A. F. Inwestorem projektu jest Katowicka
Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o., która w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej realizuje zadanie własne Gminy Katowice, a wykonawcą budowanej
kanalizacji jest konsorcjum firm:
PBI ,,Telbud” Spółka z o.o , oraz ZPU ,,
Telgaz” Spółka z o.o.
B. U. Jaki jest koszt i planowany termin
zakończenia modernizacji ?.
A. F. Wartość zadania opiewa na kwotę
12,5 miliona PLN i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oraz odcinka
kanalizacji ciśnieniowej, wraz z pompownią ścieków sanitarnych. Planowany termin
zakończenia prac budowlanych to październik 2012 roku.

B. U. Proszę o krótką informację o technicznym rozwiązaniu budowanej sieci kanalizacyjnej.
A. F. Obecnie realizowana jest budowa
kanalizacji sanitarnej, oraz deszczowej w
ulicy Karola Stabika na odcinku od ul. Słonecznikowej do budynku przy ul. Karola
Stabika 10. Odbiornikiem ścieków sanitarnych dla budowanego kanału sanitarnego
jest istniejąca kanalizacja sanitarna zlokalizowana w ul. Słonecznikowej, natomiast
dla kanału deszczowego będzie Rów Podleski.
B. U. Jaki jest obszar, z wyszczególnieniem
ulic, które zostaną objęte w realizowanym
etapie budowanej kanalizacji?
A. F. Aktualnie realizowana jest budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.
Karola Stabika. Docelowo infrastruktura ta
będzie stanowić odbiornik dla ścieków ze
zlewni ulic bocznych, w tym także dla ul.
Dziewanny, Kalinowej i Czeremchowej.
B. U. Czy i kiedy planowane są dalsze etapy budowy?
A. F. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy
głównej Karola Stabika, stanowi etap początkowy realizacji projektu pt. ,, Budowa
kolektorów kanalizacyjnych S- 3 II etap
kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego, wraz ze wszystkimi odgałęzieniami
na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii
Krajowej w Katowicach – Podlesiu”. Dalsze etapy realizacji obejmują ulice boczne
do Karola Stabika, w tym ul. Dziewanny,
Kalinowej, Czeremchowej,odcinek ul. Armii Krajowej, Hierowskiego, ul. Cyprysów,
Ślazowej , Siedliska, Miętowej, Matki Teresy z Kalkuty, część ul. Storczyków, Tulipanów, Norblina, Malwy, Michałowskiego,
Mieczyków, Marzanny, Rezedową Przebiśniegów, Zachodniej, Sasanek i Truskawkowej. Realizacja kanalizacji w tym rejonie
postępować będzie stopniowo w ramach
uzyskiwania pozwoleń na budowę, oraz
zapewnienia środków na finansowanie
inwestycji. Planowany termin zakończenia
inwestycji to 2015 rok.
B. U. Jaki będzie przewidywany stan po
wybudowaniu kanalizacji w zakresie dotyczącym dróg, chodników, przejść dla pieszych itp. ?
A. F. Budowa kolektora sanitarnego S – 3
w południowej części Katowic ma na celu
uporządkować gospodarkę ściekową w
rejonie Rowu Podleskiego, umożliwić odprowadzenie do kanalizacji ścieków z nowo
powstającej zabudowy, oraz przejąć ścieki
dotychczas odprowadzane do szamb. Odbudowa nawierzchni drogowej w ul. Karola
Stabika po robotach kanalizacyjnych, zgodnie z projektem przewidziana została w
pełnej szerokości, wraz z krawężnikami

oraz utwardzeniem pobocza, a po zakończeniu inwestycji zostaną przez Miejski
Zarząd Ulic i Mostów wykonane chodniki
po obu stronach jezdni. Jest ona jednak
uwarunkowana od rozwiązania istniejących
kwestii terenowo – prawnych. To jak potoczą się sprawy budowy w bardzo dużym
stopniu uzależnione będzie od postawy
mieszkańców, ich gotowości do zawarcia
rozsądnych kompromisów. Odbudowa
nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej przewidziana jest
także częściowo w ulicach: Storczyków,
Norblina, Michałowskiego, Cyprysów,
Siedliska, Matki Teresy z Kalkuty, Orzechowej, Jemiołowej, Sasanek, Marzanny,
Armii Krajowej, Kalinowej , Czeremchowej i Dziewanny.
B. U. Kto jest Inwestorem i Wykonawcą
realizowanego zadania?
A. F. Inwestorem projektu jest Katowicka
Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o. Wykonawcą budowy
jest konsorcjum firm: PPU Ergopol Spółka
z o.o, oraz PBD Drogopol – ZW Spółka z
o.o
B. U. Jaki jest koszt planowanego zadania?
A. F. Koszt realizowanej aktualnie inwestycji tj. budowy 940 metrów kanalizacji sanitarnej i 940 metrów kanalizacji deszczowej
w ul. Karola Stabika wynosi 5,0 milionów
PLN, natomiast wartość pozostałych zadań,
w ramach których wykonanych zostanie
łącznie około 18,0 kilometrów sieci opiewa
na 30,0 milionów PLN..
B. U. Czy oprócz tych dwóch bardzo ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców
zadań ma Pani jeszcze jakieś dobre informacje?
A. F. W rejonie dzielnicy Kostuchna, również zaprojektowane są zadania finansowane ze środków własnych, przewidziane do
realizacji po 2012 roku, które nie były
wprowadzone do zadań z uwagi na tzw.
wskaźniki intensywności zabudowy. Projekt ten ma za zadanie wyposażenie terenów nieskanalizowanych w sieć kanalizacji
sanitarnej, jako wypełnienie zadania własnego przez Gminę Katowice. Projektem
objęte są ulice: Wan tuły, Smugowej, Boya
Żeleńskiego, Adamczyka, Maków, Czarnuszki, Urbana, Wieżowej, Ogrodzińskiego, Jardan – Łowińskiej, Krupińskiego,
Zabłockiego, Bukszpanowej, Jaskrów, Sowiej Dereni, Berberysów, Tunelowej na
odcinku wzdłuż torów PKP.
Projekt zakłada wyposażenie w kanalizację
sanitarną w/w rejonów i właściwe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ,,Podlesie” Wartość zadania szacuje się
na około 15,0 milionów PLN. Planowany
termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony od pozyskanych środków kredytowych po 2012 roku.
Bernard Uszok: Dziękuję za rozmowę.
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KALENDARIUM
ŚLĄSKIE
Lipiec 2011
URODZILI SIĘ:
4.VII.1827 – Jan Gajda (zm. 8.X.1911) malarz, poeta
ludowy;
5.VII.1881 – August Hlond (zm. 22.X.1948) prymas
Polski;
28.VII.1931 – Stanisław Tkocz (zm. 13.XI.2003) ksiądz,
redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”;
2.VII.1948 – Józef Skrzek, muzyk;
18.VII.1949 – Jerzy Gorgoo, piłkarz;
9.VII.1951 – Eugeniusz Knapik, kompozytor, pianista,
rektor Akademii Muzycznej;
19.VII.1968 – Adam Matysek, piłkarz;
16.VII.1976 – Tomasz Kuchar, kierowca rajdowy;
21.VII.1980 – Anna Wyszkoni, piosenkarka;

ZMARLI:
15.VII.1242 – Czesław Odrowąż (ur. ok. 1180) dominikanin, błogosławiony, patron Wrocławia;
23.VII.1635 - Hans Ulrich von Schaffgotsch (ur. 1595)
generał, dowódca wojsk habsburskich w wojnie trzydziestoletniej;
9.VII.1677 – Angelus Silesius właśd. Johannes
Scheffler (ur. 1624) mistyk katolicki, pisarz, poeta;
4.VII.1922 – Lothar Freiherr von Richthofen (ur.
27.IX.1894) lotnik, as myśliwski okresu I wojny światowej. Odniósł 40 zwycięstw powietrznych. Młodszy
brat Manfreda von Richthofen;
29.VII.1953 – Jan Wantuła pseud. Jan Gojaoski (ur.
20.IX.1877) śląski pisarz ludowy, bibliofil;
29.VII.1979 – Jan Wałach (ur. 8.VIII.1884) malarz,
grafik, rzeźbiarz;
17.VII.1969 – Otto Stern (ur. 18.II.1888) fizyk, laureat
nagrody Nobla;
5.VII.1967 – Ludwig Peter Kowalski (ur. 1.VIII.1891)
malarz, grafik;

ZDARZYŁO SIĘ:
VII.1918 – strajki na Górnym Śląsku;
VII.1919 – propolskie manifestacje na Górnym
Śląsku przeciwko postanowieniom traktatu wersalskiego;
15.VII.1920 – Sejm Polski uchwala Statut Organiczny dla Województwa Śląskiego;
28.VII.1920 – Rada Ambasadorów decyduje o
podziale Śląska Cieszyńskiego;
25.VII.1922 – w Rzeszy wchodzi w życie ustawa o samodzielności Górnego Śląska;
14.VII.1922 – Komisja Międzysojusznicza przekazuje władzę zarządzającą Górnym Śląskiem;
27.VII.1947 – Wincenty Pstrowski zapoczątkowuje ruch współzawodnictwa pracy;
22.VII.1956 – otwarto Stadion Śląski;

W

dniu 25.05.2011 w
Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostuchnie o godz.
17.30 odbyło się spotkanie
z Panią Susanne Kupillas
pt. „Wellness jako styl
życia”- połączone z pokazem projekcyjnym zdrowego trybu życia. Nasze
zdrowie to jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu, dlatego temat
ten zainteresował wiele
osób, które chętnie wzięły
udział w spotkaniu. Nasz gość zapoznał uczestników z naturalnymi produktami,
które są bardzo pomocne, aby wzmacniać organizm oraz zapobiegają chorobom
lub je leczą.
Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano słodki poczęstunek, który
dla naszych gości był możliwy dzięki darczyńcom, państwu J. i R. Lipa - w imieniu przybyłych gości oraz pracowników biblioteki serdecznie dziękujemy.

O ZDROWIU W BIBLIOTECE

W czasie wakacji zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia do biblioteki w ramach akcji „Lato z książką” od
wtorku - piątku w godz. od 10:00 – 13:00
Dorota Gapys

Sportowe wakacje
z ŹRÓDEŁKIEM
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Udział w zajęciach jest bezpłatny,
trzeba tylko mieć co najmniej 12 lat,

„Akcja Lato”
w MDK Południe
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Zajęcia są adresowane głównie do
dzieci ze szkół podstawowych, które mają pierwszeństwo przy zapisach na niektóre imprezy (np. wycieczki autokarowe).
Dzieci będą miały okazję wziąć
udział w warsztatach plastycznych,
zajęciach z przyrodnikiem, grach
sportowych. Raz w tygodniu na
ogródku będzie się pojawiał dmuchany plac zabaw, adresowany
głównie do młodszych dzieci.

strój i obuwie sportowe oraz butelkę
wody mineralnej lub innego napoju
chłodzącego.
Przy pierwszej obecności na zajęciach
należy złożyć u prowadzącego nauczyciela-trenera zgodę opiekunów prawnych o treści:

Środy tradycyjnie zostały zarezerwowane na wycieczki autokarowe.
W tym roku odwiedzimy szereg
ciekawych i zróżnicowanych miejsc.
Czeka nas wyjazd do Kopalni
"Guido" w Zabrzu, do Ogrodzieńca,
Ustronia, Rud Raciborskich. Ale
również i bliżej. Będzie okazja zwiedzić muzeum misyjne przy Parku
Kościuszki, czy spędzić ciekawie
czas w nadleśnictwie w Ligocie.
Każde dziecko znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Szczegółowy plan imprez
pojawi się wkrótce na plakatach.
Aleksander Uszok
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