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WYDANIE
BEZPŁATNE

Instytucja Promocji
i Upowszechniania
Muzyki

M

iłośnicy kultury wysokiej z pewnością zainteresują się propozycjami
Instytucji Promocji i Upowszechniania
Muzyki „Silesia”, jakie zostały przygotowane dla mieszkańców Katowic w najbliższym czasie.
Już 17 marca (niedziela) o godz.12.00 w
Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Wita
Stwosza 16 – „Niedziela z Prokofiewem”,
wystąpią Hubert Salwarowski – fortepian
oraz Bożena Gieburowska, która wygłosi
słowo wstępne.
W programie: Sergiusz Prokofiew –
VII Sonata op. 83, VI Sonata op. 82
(Ciąg dalszy na stronie 2)

ŚMIECI PO NOWEMU

S

zybkimi krokami
zbliża się termin
wprowadzenia
mian w gospodarce odpadami komunalnymi na
terenie całego kraju. Urząd
Miasta Katowice przeprowadził w ostatnim czasie
we wszystkich dzielnicach
spotkania informacyjne w
tej sprawie. Spotkanie dla
mieszkaoców
Kostuchny
odbyło się 26 lutego na

ternie gimnazjum im. Józefa Nowary. Miasto było
reprezentowane
przez
wiceprezydenta Marcina
Krupę i Grzegorza Mazurkiewicza, naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice.
Wprowadzając w tematykę
zagadnienia Pan wiceprezydent powiedział, że nowe
zasady
gospodarowania

odpadami
komunalnymi
związane są z wdrażaniem
obowiązującej ustawy w tej
materii.
Znowelizowana
ustawa został opublikowana w Dz. Ust. z dnia 1 lipca
2011 roku Nr 152 poz. 897 i
zacznie ona obowiązywad
od 1 lipca 2013 roku.
Ustawa nakłada wyłączny
obowiązek na gminę gospodarki wszelkimi odpadami komunalnymi począwszy od dostarczenia pojemników do ich gromadzenia
u mieszkaoców, poprzez
systematyczny
odbiór,
transport, składowanie i
zagospodarowanie z położeniem nacisku na recykling i maksymalny odzysk
surowców wtórnych.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

PROPOZYCJE
NA KWIECIEŃ

W

najbliższym miesiącu w MDK w
Kostuchnie odbędzie się kilka
imprez o charakterze muzycznym.
Zaczynamy 3 kwietnia spotkaniem nauczycieli regionalistów i wszystkich zainteresowanych tematyką śląskich pieśni
ludowych. Temat spotkania: „Od baroku do śląskiego bluesa”. W programie
m.in. występ Marka „Makarona” Motyki.
Początek o 17:00.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

W

ostatnim czasie, w związku z
wykonywaniem przeze mnie
mandatu Posła na Sejm RP,
uczestniczę w dużo większej ilości spotkań,
odbywających się na terenie całego Śląska
a nawet Polski. Począwszy od urzędów
gmin, poprzez miejskie domy kultury, studia telewizyjne, a na szkołach i boiskach
kończąc. Czas spędzany wśród ludzi inspiruje do przemyśleń. W związku z tym,
chciałabym się z Państwem podzielić kilkoma moimi spostrzeżeniami.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach, media stanowią sporą
część naszego codziennego życia.
Mówi się też, że przykład idzie z góry, a
najczęściej dotyczy to sposobu prowadzenia rozmowy oraz podejmowanych w tej
rozmowie tematów. Otóż jak wszyscy dobrze wiemy, w mediach panuje przekonanie, że dobra i atrakcyjna informacja - to
niestety ta zła. Tu tkwi główny problem z
właściwą oceną przekazu medialnego.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Instytucja Promocji W dniu18 marca (poniedziałek) godz.18.00
i Upowszechniania – Galeria „Ateneum”, ul. 3 Maja 25; z cyMuzyki klu „Galeria Osobowości”, Spotkanie z

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Również 17 marca 2013 roku o godz.17.15
w MDK „Południe” przy ul. Gen. W. Jankego 136 (Piotrowice) oraz o godz.19.00 w
Murckach – MDK „Południe”, ul. Kołodzieja 42 - Fantazja na skrzypce i fortepian
Murat Rena – skrzypce
Anna Czaicka – fortepian
Alicja Przytuła – słowo
W programie: F. Schubert, F. Liszt, E. Lalo, P. Sarasate

profesor Aliną Gruszką, która od 2004 roku
kieruje Katedrą Gitary i Harfy Akademii
Muzycznej w Katowicach. Jej działalność
artystyczna związana jest z kameralistyką.
Dokonuje szeregu opracowań na gitarę,
prowadzi lekcje otwarte dla gitarzystów w
kraju i zagranicą. Na bazie współpracy
Akademii Muzycznej w Katowicach z
Wydziałem Muzycznym Uniwersytetu w
Louisville w stanie Kentucky prowadzi
zajęcia z amerykańskimi studentami klasy
gitary.
W części muzycznej spotkania z Aliną
Gruszką studenci pani profesor - Łukasz
Szlagowski i Mateusz Prześlak zaprezentują utwory Luigi Legnaniego - włoskiego
gitarzysty i równocześnie… śpiewaka operowego, Hiszpana Joaquina Rodrigo - twór-

cy dwóch sławnych dzieł na gitarę z orkiestrą Concerto de Aranjuezi Fantasia para
un Gentilhombre, Japończyka Toru Takemitsu, Kanadyjczyka Jasquesa Hetu oraz
Serba Dušana Bogdanovića.
24 marzec 2013r. (niedziela) - Muzyka w
Bazylice o godz. 17.30 w Panewnikach, ul.
Panewnicka 76.
Anna Wolfinger – sopran
Cyprian Jagiełło – organy
Alicja Kotyl – słowo
W programie: G. Pergolesi, R. Schumann,
F. Mendelssohn-Bartholdy, W.A. Mozart,
M. Dupré, W. Lutosławski, J.S. Bach,
Ch.M. Widor.

Koncerty IPiUM „Silesia” w Katowicach są sfinansowane przez MIASTO
KATOWICE — wstęp wolny.

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych
oraz mokrego Dyngusa
wszystkim mieszkańcom Kostuchny
życzą Radni
Rady Jednostki Pomocniczej Nr 21

PROPOZYCJE
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Trzecią imprezą muzyczną będzie Turniej Tańców Śląskich w Formie Towarzyskiej dla szkół podstawowych, który odbędzie się w dniu 23 kwietnia o godz.
10:00. Formuła tego konkursu polega na
prezentacji tańców śląskich w parach, w
dowolnej interpretacji w strojach współczesnych.

(Ciąg dalszy ze strony 1)

W dniu 15 kwietnia od 10:00 rozpoczynamy przesłuchania do XII Kameralnego
Festiwalu Piosenki w Katowicach. Jest to
konkurs wokalny skierowany do gimnazjalistów oraz licealistów z Katowic i
miast ościennych. Przesłuchania odbywają się przy drzwiach otwartych, dlatego wszystkich zainteresowanych posłuchaniem młodych adeptów sztuki wokalnej serdecznie zapraszamy.

Wszystkich zainteresowanych turystyką
wysokogórską
zapraszamy
wraz z oddziałem PTTK działającym w
naszym MDK na spotkanie z himalaistą Mateuszem Groblem, uczestnikiem wyprawy na czwarty szczyt Ziemi – Lhotse (8516m). Gość zawita do
nas 18 kwietnia o godz. 17.00.
Zapraszamy.
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(Ciąg dalszy ze strony 1)

Do takich uregulowao Polska zobowiązała się przyjmując Dyrektywę Nr 2008/98/WE Rady Europy. Nie zastosowanie się do tej dyrektywy spowodowałoby nałożenie dotkliwych kar na Polskę przez
Unię Europejską.
W swoim wystąpieniu Pan Grzegorz Mazurkiewicz poinformował o
szczegółach związanych z wdrażaniem nowego systemu.
Oto najistotniejsze sprawy dotyczące mieszkaoców Katowic:
1. Gmina Katowice staje się podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie całego miasta.
2. Nowy system nakłada na gminę obowiązek nowoczesnego i
ekologicznego zarządzania odpadami. W przypadku nieosiągnięcia
przez gminę nałożonych ustawą poziomów odzysku może zostad
nałożona kara finansowa, którą będzie trzeba pokryd z budżetu
gminy.
3. Odbioru odpadów będzie dokonywała wybrana „firma śmieciowa” wyłoniona w drodze przetargu przeprowadzonego przez gminę Katowice.
4. Nowy system zacznie obowiązywad od 01 lipca 2013 roku.
5. Nowy systemem gospodarowania odpadami jest obowiązkowy i
identyczny dla wszystkich mieszkaoców.
6. System ten nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości niezamieszkałych tj. z instytucji, przedsiębiorstw,
cmentarzy, lokali handlowych itp., gdzie będą obowiązywały dotychczasowe zasady, czyli na podstawie indywidualnej umowy z
wybraną firmą śmieciową.
7. Do 31 marca 2013 roku właściciele nieruchomości zobowiązani
są do złożenia w Urzędzie Miasta Katowice deklaracji, która stanie
się podstawą do naliczenia tzw. opłaty śmieciowej.
Wzór deklaracji znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
www.odpady.katowice.eu oraz możliwy jest do odbioru w Wydziale Kształtowania Środowiska UM Katowice ul. Francuska 70, jak
również w UM Katowice ul. Młyoska 4.

8. Wypełniona deklaracja posłuży między innymi do wyliczenia
tzw. „opłaty śmieciowej”, a podane dane podlegają przepisom
Ordynacji Podatkowej. Nie złożenie deklaracji lub podanie nieprawdziwych danych spowoduje nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

9. Właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji zobowiązany
jest dołączyd kopię dotychczasowej umowy, według której następował odbiór odpadów.
10. W przypadku mieszkaoców Spółdzielni Mieszkaniowej, lub
Wspólnoty Mieszkaoców, obowiązek złożenia deklaracji ciąży na
zarządcy budynku.
11. W przypadku niezłożenia deklaracji w przewidzianym terminie,
albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Miasta, w drodze decyzji administracyjnej określi opłatę za gospodarkę odpadami.
12. W przypadku istotnych zmian w deklaracji, np. ilośd mieszkaoców należy złożyd nową deklarację.
13. Na terenie Katowic przyjęto zasadę, że wysokośd opłaty będzie
pobierana od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomośd.
14. Wysokośd stawek uchwalonych przez Radę Miasta Katowice w
przypadku selektywnej zbiórki ustalono na 14,00 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomośd, oraz 20,00 złotych miesięczne w przypadku niesegregowania odpadów.
15. Wysokośd miesięcznej „opłaty śmieciowej” będzie stanowiła
iloczyn liczby mieszkaoców, zamieszkujących daną nieruchomośd i
wysokośd stawki.
16. Opłata za gospodarowanie odpadami uiszczana będzie miesięcznie, z dołu, bez wezwania w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Termin wniesienia pierwszej opłaty upłynie z dniem: 25 lipca
2013 roku.
17. Opłata może byd uiszczana gotówką w kasie przy ul. Pocztowej
5, lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta, a więc
identycznie jak to ma miejsce obecnie w przypadku podatku od
nieruchomości.
18. Aby uniknąd począwszy od 1 lipca podwójnej opłaty za wywóz
śmieci właściciel nieruchomości powinien z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzied dotychczasową umową z firma wywozową
tak, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 roku. Praktycznie w
większości przypadków należ dokonad wypowiedzenia umowy
przed 31 marca br.
19. W przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach na rachunkach ostatnio otrzymanych znalazł
się zapis, że umowa zostanie rozwiązana z chwilą przejęcia obowiązków przez gminę.
20. Selektywną zbiórkę odpadów zapewnid mają dostarczane
pojemniki lub worki oznaczone następującymi kolorami:

21. Odpady wielkogabarytowe będzie można dostarczyd do wskazanych punktów na ternie miasta. Początkowo będą to dwa miejsca, docelowo przewiduje się, że taki punkt powstanie w każdej
dzielnicy. Na podobnych zasadach będą odbierane odpady niebezpieczne / baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny, opony itp./
Spotkanie zakooczyło się pytaniami zebranych, na które odpowiadali przedstawiciele miasta.
Najwięcej pytao dotyczyło wysokości opłat, oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Bernard Uszok
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Właśnie, dlatego wydawcy chętniej przedstawiają nawet proste
informacje w sposób znacząco podgrzewający atmosferę, skupiając
się bardziej na problemie, niż na jego rozwiązaniu. Wzajemne
oskarżenie i wytykanie sobie różnic jest przecież bardziej widowiskowe niż merytoryczne, trudne i żmudne dyskusje zwłaszcza, gdy
na dany temat poświęca się maksymalnie 20 minut. Wszyscy włączamy telewizory, wszyscy angażujemy się w dyskusje, zajmujemy
stanowiska w różnych ważnych państwowych sprawach. Prowadzimy regularne rozmowy na tematy i problemy często nam dalekie,
omijając te naprawdę bliskie - dotyczące naszej okolicy. Bo polityka to nasza narodowa pasja. Często słychać utarty slogan, że jest
nas 38 milionów, z czego prawie wszyscy to ludzie znający się na
polityce. A przecież Szanowni Państwo, polityka ma wiele definicji i odcieni i może kojarzyć się też pozytywnie. Występuje ona
na wielu szczeblach i w wielu kontekstach.
W skali makro – oznacza sprawy wagi państwowej, zaś w skali
mikro to zręczne i sprawne działanie w celu sprostania oczekiwaniom mieszkańców. I tu moje spostrzeżenie, że ciągle "kuleje" u
nas polityka lokalna. Już nie chodzi o to, że w naszych codziennych
rozmowach i pogawędkach poruszamy ciągle tematy wagi państwowej – bo do nich za pośrednictwem ogólnopolskich mediów
mamy najlepszy dostęp, tylko że nie mamy często żadnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji, czy też zmian na naszym
terenie. To właśnie częste podróże, zwróciły moją uwagę na fakt,
że zaczynamy zachowywać się coraz częściej jak w telewizji…
Gdy już dochodzi do jakiś kryzysowych, dotyczących nas sytuacji,
na spotkaniach podchodzimy do ich rozwiązywania w sposób iście
medialny. I tak właśnie, spotkania robocze w lokalnych domach
kultury, czy też innych miejscach przeradzają się często
z kulturalnych dyskusji, w niby telewizyjne debaty, gdzie każdy
krytykuje przedmówcę (atakując człowieka, a nie problem). Przy
tym wszystkim za bardzo skupiamy się na swoich racjach zamiast
na realnych problemach i próbie ich rozwiązania.

Ferie z książką

W

czasie ferii zimowych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia dla
dzieci. Tegoroczne „Ferie z książką” przebiegały pod hasłem „Biblioteka na Drodze
Mlecznej” i związane były z tematyką kosmosu, nieba, gwiazd, a także wynalazków i
eksperymentów.

Politykujemy jak w telewizorze, zamiast pracować w terenie. Dogadywać się i osiągać wspólny kompromis dla wprowadzenia korzystnych dla wszystkich zmian. Choć mam też wrażenie, że w ostatnim
czasie, sam kompromis też jest trochę opacznie rozumiany. Ideą
jest, że różne strony wypracowują wspólne zdanie, idąc na ustępstwa w kwestiach mniej ważnych, aby zrealizować wspólnie ważniejsze cele. Mam wrażenie, że nawet tam gdzie taki kompromis
został osiągnięty, niesłusznie bardziej skupiamy się na tym, z czego
musieliśmy zrezygnować, niż cieszyć się wspólnym sukcesem dobrem, na którym najbardziej nam zależało. A to tworzy sytuację
ogólnego rozczarowania, zamiast radości z osiągniętego celu, bo
skupiamy się tylko na tym czyja racja jest "na wierzchu". A przecież przypominam, że za awanturnictwo w swoim miejscu zamieszkania nie dostaniemy nagrody. Uważam, że świetnym wyrazem
ciężaru gatunkowego podejmowanych lokalnych tematów, stała się
będąca główną bohaterką wielu skeczów – ławka. Przedstawiona,
jako główny problem różnych maści spotkań, w których strony
skupiają się na tym, czy stać powinna, czy powinni ją zabrać, a
może powinna stać dwa metry dalej. Tak jak w tym starym powiedzeniu, że idealne miejsce na namiot jest zawsze kawałek obok…
Przy czym strony tego sporu starają się ośmieszyć siebie nawzajem
i używają argumentów w stylu „ławka będzie mi zasłaniać widok z
okna, jak ktoś wysoki usiądzie”…
Tak więc Szanowni Państwo, zmierzając do końca. Przysłowiowy
spór o ławkę, występuje prawie wszędzie, jak Polska długa i szeroka! Uważam, że przy problemach z przysłowiową „ławką” powinniśmy skupiać się na współpracy, chęci znalezienia wspólnego
kompromisowego rozwiązania, mającego na celu uczynienie naszej
okolicy lepszą, przyjemniejszą i piękniejszą. Najbliższa okolica
powinna stwarzać przyjazne warunki dla lokalnych pasjonatów,
dawać mieszkańcom możliwość rozwijania swoich talentów, czy
też zrewitalizować lub stworzyć nowy obiekt. Niewielka alejka,
ustronna ławeczka to często bardzo ważne miejsca spotkań mieszkańców, dlatego też nie zapominajmy o tym, że z małych rzeczy
tworzymy tak ważną i potrzebną nam przestrzeń publiczną.
Bo gdy spacerujemy w swoim miejscu zamieszkania ważne jest,
aby było gdzie przysiąść, chwilkę odpocząć i z uśmiechem na twarzy pomyśleć sobie – w jak fantastycznym miejscu mieszkam, jak
przyjemną mam okolicę i jakich fajnych mam sąsiadów!
Katowice, dnia 28 lutego 2013 r.

Najwyższą frekwencję odnotowaliśmy podczas wyjazdu do Nibylandii w Murckach,
dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjścia na przedstawienia teatralne dla dzieci
w Miejskim Domu Kultury w Kostuchnie
oraz wyjazd do Filii 32 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ligocie na spotkanie z eksperymentatorami.
Z zajęd przeprowadzonych na miejscu, a
cieszących się szczególną popularnością
wśród dzieci należy wymienid „Śnieg –
magia kształtów”. W ramach dwiczeo edukacyjno-plastycznych dzieci wykonały śnieżynki ze styropianu oraz stworzyły bibliotecznego bałwana. Inną formą tych zajęd
było wyjście do lasu, gdzie na własne oczy
mogły podziwiad piękno kształtów płatków
śniegu.

Ewa Kołodziej
Poseł na Sejm RP

Prowadzone przez panią plastyk warsztaty
pt. „Winda na orbitę, magiczne teleskopy”
– były ukierunkowane na rozwój uzdolnieo
techniczno-plastycznych, a wykonany z
Książkowym Centrum Naukowym papierowy teleskop o nazwie „Biblioskop” stał się
nie lada atrakcją, a przy okazji dzieci dowiedziały się sporo o roli teleskopów.
Zajęcia w bibliotece sprzyjały integracji
dzieci i zawieraniu nowych znajomości.

Wszystkich mieszkaoców Kostuchny
serdecznie zapraszamy na spotkanie z
panią Lidią Gielniewską pt. ”Śląskie
śpiewanie i biesiadowanie”, które
odbędzie się 21 marca o godz. 17.00
Zuzanna Janota
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