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WAKACJE!
ALE GDZIE JECHAĆ?

W

akacje w pełni, w życiu publicznym
wieje nudą — politycy wyjechali na
urlopy... i dobrze, bo zrobiło się jakoś spokojniej.
Wielu mieszkańców wyjechało na upragnione wakacje, wielu jednak nadal zastanawia się jeszcze gdzie by tu pojechać?
Pozwólcie Państwo, że podzielę się z Wami
moimi doświadczeniami. W związku z tym,
że jestem przewodnikiem turystycznym
miałem okazję bliżej poznać kilka ciekawych miejsc u naszych południowych sąsiadów – Czechów. Do Pragi nikogo nie
muszę przekonywać, bo jest to perełka
architektoniczna na skalę światową. Chciałbym zatem przedstawić mniej znany przez
nas Polaków rejon w Czechach jakim jest
Morawski Kras.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

WYDANIE
BEZPŁATNE

GIMNAZJUM NR 18 im. Józefa Nowary
PODSUMOWANIE II SEMESTRU
„Co było minęło, nie wróci już więcej,
lecz miłe wspomnienia zostały…”

P

rzed kilkoma dniami uczniowie
Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary pożegnali kolejny rok szkolny.
Jak zwykle był to rok wytężonej pracy,
który zaowocował nie tylko świetnymi
wynikami na świadectwie, ale także wieloma nagrodami i wyróżnieniami, jakie
uczniowie zdobyli .
Jednym z największych dokonań było uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego z języka polskiego przez uczennicę
klasy 2c, Julię Kuczek. Jest to osiągnięcie
ogromne, ponieważ olimpiady przedmiotowe to prestiżowe konkursu charakteryzujące się wysokim poziomem i rzadko zdarza
się, aby laureatem został uczeń klasy drugiej.

INICJATYWA LOKALNA

Innym znaczącym osiągnięciem – również z
zakresu przedmiotów humanistycznych –
było uzyskanie tytułu Mistrza Ortografii
2013 przez ucznia klasy 3a – Marcina Jochemczyka – w miejskim konkursie, któremu patronował Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok.
Natalia Cyran, również uczennica klasy 3a,
została laureatką dyktanda wielojęzycznego zorganizowanego przez Liceum im. Marii Konopnickiej., pokonując wielu konkurentów z całych Katowic.
Sukces osiągnęliśmy też w Ogólnopolskim
Turnieju Pożarniczym; uczeń klasy 3b Łukasz Pyrcz zakwalifikował się do etapu
wojewódzkiego.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

TEMAT ŚMIECI
JESZCZE RAZ

I

nicjatywa lokalna to nowa forma
współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

J

uż po raz 15 ruszył ten niezwykły festiwal różnorodnych form dramatycznych — Letni Ogród Teatralny, którego
twórcy przygotowali w tym roku niezwykle
bogaty program, mogący zaspokoić najbardziej wymagających widzów i słuchaczy.
Biuro Festiwalu — Teatr Korez, pl. Sejmu
Śląskiego 2; 40-032 Katowice.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

O

kazuje się, że temat śmieci jest
niezwykle ważny i
wywołujący wiele emocji,
prowokując do zadawania
istotnych pytań dlatego
jeszcze raz podnosimy na
łamach Biuletynu Samorządowego podnosimy ten
wątek śmieci.

Aby zadość uczynić
wszystkim pytającym o
szczegóły związane z faktem, iż od 1 lipca 2013r.
zaczął funkcjonować nowy
system gospodarowania
odpadami komunalnymi na
zasadach określonych w
znowelizowanej ustawie o
utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach spróbuję
przedstawić kilka merytorycznych informacji dla
mieszkańców.
Jak już informowaliśmy, w
Katowicach w wyniku zakończonego postępowania
przetargowego podmiotem
odbierającym odpady zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przedsiębiorca ten od końca czerwca
bieżącego roku rozpoczął
uzupełnianie pojemników
na nieruchomościach.
Czas najwyższy aby zastanowić się ile i jak wielkich
pojemników potrzebuję w
moim gospodarstwie domowym.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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GIMNAZJUM NR 18 im. Józefa Nowary
PODSUMOWANIE II SEMESTRU
„Co było minęło, nie wróci już więcej,
lecz miłe wspomnienia zostały…”
(Ciąg dalszy ze strony 1)

W międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur matematyczny” uczeń
Kamil Jabloński z klasy 2d uzyskał wynik
bardzo dobry, zaś Kamil Jurowicz, Dominika Krakowczyk, Laura Halasek i Szymon
Tarczyński otrzymali wyróżnienia.
Możemy się także pochwalić I miejscem w
Turnieju Szachowym o mistrzostwo południowych dzielnic Katowic, które zajął Paweł Ciszyński (w konkursie indywidualnym)
a także I miejscem w konkursie drużynowym, które zajęła ekipa w składzie Antonina Kozieł, Paweł Ciszyński, Jakub Kuczera i
Bartosz Sznajder.
Wielką radość sprawiło wszystkim uczniom
i wychowawcom zajęcie III miejsca w turnieju tanecznym Silesia Dance Cup, który
odbył się 1 czerwca 2013roku.

Nasi uczniowie: Dominika Skiba, Weronika
Molka, Klaudia Dunat, Małgorzta Sikorska,
Paulina Maciaszek, Karolina Dziubany,
Wioletta Kściuczyk, Adrianna Łagan, Karolina Mankowska, Magdalena Treuchan, Julia
Michalczyk, Szymon Manecki i Wiktoria
Czelnik wytańczyli dla szkoły projektor
multimedialny i laptop.
Jak zwykle możemy się też pochwalić sukcesami sportowymi. Podsumowanie współzawodnictwa szkół gimnazjalnych, a co za
tym idzie wykaz osiągnięć i sukcesów
przedstawimy w kolejnym numerze, ale już
teraz możemy pogratulować uczniowi klasy
2d Mateuszowi Kołuckiemu zdobycia tytułu
Mistrza Śląska Kadetów w boksie w kategorii wagowej do 52 kilogramów.
Nauczycieli Gimnazjum nr 18 bardzo cieszą
wszystkie sukcesy uczniów – i te związane
bezpośrednio ze szkołą i te wykraczające
poza program nauczania.

To dla nas ważne, aby uczniowie odkryli
swoje zainteresowania, aby chcieli rozwijać
pasje, wszak jako motto naszych działań
wybraliśmy słowa Janusza Korczaka:
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo
wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie
żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało”.

PODSUMOWANIE
Podsumowując rok szkolny 2012/2013
pragniemy pogratulować wszystkim
uczniom wymienionym wyżej a także tym,
którzy może nie zdobyli medali i dyplomów, ale pracowali na miarę swoich możliwości, pokonywali codzienne trudności,
poszerzali wytrwale swoją wiedzę i za
chwilę otrzymają upragnione świadectwa.
Chcemy także podziękować wszystkim
rodzicom za ich zaangażowanie, wparcie i
okazaną pomoc.
Życzymy Państwu spokojnych wakacji –
zasłużyliście na nie tak jak Wasze dzieci.
Barbara Chudy,
Anna Kuczek

6. promocji i organizacji wolontariatu,
7. edukacji, oświaty i wychowania,
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Kto może wystąpić z wnioskiem:
1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio,
2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.
Kiedy składać wnioski:
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie
do 31 lipca każdego roku.
Wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie miasta Katowice na dany rok lub w roku następnym.

INICJATYWA LOKALNA
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania
publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:
1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub
remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz
obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego;
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Jak złożyć wniosek:
- osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice ul.
Młyńska 4, 40-098 Katowice
- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP
www.sekap.pl w katalogu usług „Sprawy Obywatelskie”, w karcie
usługi „Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:
W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miasta Katowice lub jednostka organizacyjna Miasta Katowice wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu
oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej przez Prezydenta Miasta Katowice z wnioskodawcą.
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O kolorycie tego festiwalu decyduje różnorodność wykonawców jacy zaprezentują się
na deskach: Perły kabaretu Mariana Hemara (Teatr Rampa, Warszawa), Koziołek
Matołek (Teatr Lalek Banialuka), Artur
Andrus i Grupa MoCarta czy koncert SBB.
Już 20 lipca Teatr Mały w Manufakturze z
Łodzi zaprezentuje komedię autorstwa
śląskiego aktora, reżysera oraz autora Michała Rosińskiego, „Zwariować można”.
21.07 (niedziela), godz. 15:00, propozycja
dla najmłodszych: „Bajka o Witku, co wielkim kompozytorem został” to warsztaty
muzyczno-artystyczne dla dzieci w wieku 7
–11 lat w ramach obchodów Roku Lutosławskiego. Na finał warsztatów zaplanowana jest publikacja książkowa oraz wystawienie spektaklu.

Podczas dwutygodniowych warsztatów
Bajka o Witku… dzieci opracują pod okiem
dorosłych twórców tekst i scenografię bajki, a także zaangażują się w jej wystawienie
i promocję. Efektem tej pracy będzie nie
tylko spektakl teatralny, ale i książka oraz
audiobook, które później rozesłane zostaną
do szkół, domów dziecka i świetlic środowiskowych.

Koncert
Jaromíra
Nohavícy

To może być niezwykłe wydarzenie muzyczne ponieważ Jaromir Nohavica w swoich pieśniach łączy filozoficzną zadumę nad
problemami świata z błyskotliwym dowcipem. Nic dziwnego, że grono jego fanów
wciąż rośnie. Czeski bard podczas koncertu
w ramach Letniego Ogrodu Teatralnego
zaprezentuje utwory z najnowszej płyty
oraz te znane od lat, uwielbiane nie tylko
przez polską publiczność. Warto przy tym
pamiętać, że pieśniarz układa koncertowy
repertuar pod wpływem chwili, nastroju i
oczekiwań odbiorców, co sprawia, że każdy
jego występ staje się wydarzeniem niepowtarzalnym. Do zestawu wpadających w
ucho i zapadających w serce pieśni dokłada
jeszcze pełną ciepłego humoru konferansjerkę, dzięki której błyskawicznie nawiązuje kontakt z publicznością. Koncerty Jaromíra Nohavícy to wielkie wydarzenie artystyczne - a przy okazji i doskonała rozrywka.
Propozycji w ramach 15 Letniego Ogrodu
Teatralnego jest zdecydowanie więcej dlatego koniecznie należy zajrzeć na stronę
festiwalu: www.letniogrodteatralny.pl
Krzysztof Kukliński

(Przykładowo, dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osób
przysługuje pojemnik o pojemności 120 l/140 l. Dla posesji zamieszkałej przez 2 – 4 osób jest to wielkość nieprzekraczająca 280
litrów. Każdy musi sam zdecydować jaką pojemność pojemnika
wybrać. Może się okazać, że wcale nie potrzebujemy tak dużego
pojemnika jaki gwarantuje nam wspomniana wyżej uchwała Rady
Miasta Katowice).
Jeśli nie złożyłeś deklaracji o wysokości opłaty „śmieciowej” zrób
to niezwłocznie – w przeciwnym wypadku za odbiór odpadów
zostanie naliczona w drodze decyzji opłata podwyższona.
Od 25 czerwca 2013r. Urząd Miasta Katowice rozpoczął wysyłkę
indywidualnych numerów kont bankowych SIMP na które właściciel nieruchomości będzie uiszczał opłatę „śmieciową”.

TEMAT ŚMIECI
JESZCZE RAZ
(Ciąg dalszy ze strony 1)

W związku z powyższym jeżeli:
 złożyłeś deklarację o wysokości opłaty „śmieciowej” a nie
otrzymałeś pojemnika na odpady zmieszane lub nie otrzymałeś
worków do selektywnej zbiórki śmieci skontaktuj się z MPGK
pod nr tel.: (32) 358 76 12, 358 76 28, 358 76 85, 358 76 11,
358 76 15 lub osobiście w siedzibie firmy.
 złożyłeś deklarację a dotychczasowy pojemnik chcesz zmienić
na większy skontaktuj się z MPGK pod nr tel. (32) 358 76 12,
358 76 28, 358 76 85, 358 76 11, 358 76 15,
Wielkość pojemników jaka może być dostarczona na nieruchomość
określa uchwała Rady Miasta Katowice nr XXX/684/12 z dnia 19
grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Warto zapamiętać:
 wysokość należnej opłaty, którą określiłeś w złożonej deklaracji należy wnieść do 25 dnia każdego miesiąca bez wcześniejszego wezwania (Urząd nie będzie wysyłał decyzji określającej
wysokość opłaty – została ona określona w złożonej deklaracji
– ilość osób zamieszkałych razy stawka opłaty 14 zł / odpady
segregowane / lub 20 zł / odpady niesegregowane /osoby/m-c);
Nie będą wysyłane faktury za wywóz śmieci.
 Termin pierwszej płatności upływa 25 lipca 2013r.
 Jeżeli do dnia 12 lipca 2013r. nie otrzymałeś indywidualnego
numeru rachunku bankowego SIMP skontaktuj się z UM Katowice pod nr tel.: (32)757 46 59, (32)757 46 49, (32)757 46 57,
(32)757 46 51.
Opłatę możesz uiścić w następujący sposób:
 dokonując przelewu na wskazany numer SIMP,
 we wszystkich oddziałach Banku Śląskiego na terenie miasta
Katowice bez dodatkowych opłat / z wyjątkiem oddziałów przy
ulicy Józefowskiej 76 i ulicy Chorzowskiej 111 /,
 w kasach Urzędu Miasta przy ulicy Pocztowej 5,
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest na
stronie MPGK Sp. z o.o. - www.mpgk.com.pl
W przypadku selekcji workowej odpady z terenu Kostuchny są
odbierane w 3-ci wtorek miesiąca.
Krzysztof Kukliński
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WAKACJE!
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Jak zlokalizować Morawski Kras?
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że znajduje się w okolicach
Brna, dlatego też może być ciekawym
przerywnikiem na trasie do wspomnianej wcześniej Pragi lub, do czego bardziej namawiam, samodzielnym celem
wakacyjnego wyjazdu.
Morawski Kras to jeden z najwspanialszych regionów krasowych w środkowej Europie. Na całym terenie znajduje
się ponad 1100 jaskiń, z których cztery
udostępnione są dla zwiedzających. Są
to: jaskinie Punkevní - z możliwością
spływu łodziami podziemną rzeczką
Punkvią połączoną ze zwiedzaniem dna
przepaści Macocha, jaskinia Kateřinská, która słynie z unikatowych stalagmitów w kształcie słupa, jaskinia
Balcarka z bogatą i kolorową szatą
naciekową oraz Sloupsko-šošůvskie
jaskinie, tworzące potężne korytarze i
podziemne przepaści.
Niepowtarzalne i niezapomniane przeżycie zagwarantuje Państwu spojrzenie
w głębiny przepaści Macocha z Górnego (Horní) lub Dolnego mostku (Dolní
můstek) – dwóch punktów widokowych skąd możemy podziwiać ten
niezwykły cud natury.
Dominantą środkowej części Morawskiego Krasu jest przepływ Rudické,
gdzie pod ziemią znikają wody Jedovnickiego potoku, który po dwunastokilometrowej wędrówce tajemniczymi
podziemnymi korytarzami w wnętrzu
Byczej skały (Býčí skála) z powrotem
na powierzchnię wypływa dopiero w
miejscowości Josefově.
Niezwykłe bogactwo oraz skala zjawisk krasowych, tak samo jak cenna
fauna i flora są pod ścisłą ochroną już
od 1956 roku i stały się największym i
najlepiej rozwiniętym krasowy teryto-

ALE GDZIE JECHAĆ?

rium w Czechach. Najcenniejsze miejsca są dodatkowo chronione w 14 rezerwatach przyrody, w których występują liczne unikaty świata flory, jak na
przykład Zarzycka Górska występująca
jedynie na dnie przepaści Macocha.
Krasowe podziemne korytarze i jaskinie to również tradycyjne zimowiska
nietoperzy, typowych przedstawicieli
jaskiniowej fauny. Chroniony region
Morawskiego Krasu rozciąga się na
terytorium 92 km².
W miesiącach letnich najlepiej dokonać
wcześniejszej rezerwacji telefonicznej
biletów wstępu do jaskiń.
Najciekawsza część Morawskiego
Krasu - Pustý i Suchý żleb są zamknięte dla komunikacji samochodowej lecz
nie utrudnia to w żaden sposób możliwość dostania się do tych miejsc. Na
odcinku od Skalnego Młyna do jaskiń
Punkevní kursuje ekologiczny pociąg,
od Punkevních jaskiń do górnego mostka Macochy kursuje kolejka gondolowa. Pociąg i kolejka dojeżdżają w pobliże wejścia do jaskini, opłatę za
wstęp można uiścić w centrum informacyjnym na Skalnim Młynie do którego dostaniemy się również regularną
linią autobusową.
Podczas dojazdu najpewniej jest skorzystać z nawigacji GPS wpisując nazwę Skalni Most.
Obszar Morawskiego Krasu jest dosłownie poprzetykany siecią szlaków
turystycznych. Do Skalnego Młyna
(Skalný mlýn) prowadzi zielony szlak
turystyczny, który zaczyna się przy
dworcu kolejowym. Ze Sloupu Sloupsko-šošůvských jaskiń prowadzi szlak
żółty a przy górnym mostku (Horní
můstek) nad przepaścią Macocha spotykają się żółty szlak ze Sloupu oraz
czerwony, który wiedzie z Rudice.
Tam trzeba być osobiście — polecam
gorąco!

DOGOTERAPIA
W BIBLIOTECE

D

nia 16 maja o godz. 13.00 w Filii nr 27
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostuchnie odbyło się spotkanie dla mieszkańców
Kostuchny i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29 z
panią Haliną Blajer pt. „Dogoterapia dziecięca ”.
Dogoterapia jest formą terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Jest adresowana zarówno
do dzieci, dorosłych, jak i osób starszych. Może być
stosowana u osób z różnymi schorzeniami, przynosząc doskonałe efekty. Podczas zajęć wykonuje się
wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć
podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia dziecięca oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności w kontakcie z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie
pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.
Pani Halina Blajer zapoznała dzieci z zasadami zachowania przy obcym psie, opowiedziała o psich
humorach i kaprysach, pokazała, jak powinno się
zakładać psu kaganiec i smycz. Na zajęciach w bibliotece dzieci mogły poznać psa-terapeutę Kaję
(owczarka niemieckiego), z którą oswajali się podając jej na swojej dłoni psi przysmak. Dzięki Kaji
dzieci biorące udział w zajęciach mogły usłyszeć
bicie serca psa, przekonać się, że pies może być
pomocny przy zdejmowaniu czapki, a także sprawdzić na parkingu przed biblioteką czy są szybsze od
zwierzaka. Pozując do zdjęć z Kają, większość dzieci marzyła, by mieć na własność takiego psiego
przyjaciela.
W lipcu i sierpniu zapraszamy do biblioteki w
godzinach od 10.00 – 18.00, w soboty nieczynne.

W czasie wakacji prowadzimy także zajęcia dla
dzieci od wtorku do czwartku w godz. od 10.30
- 13.30. Serdecznie zapraszamy.
Zuzanna Janota
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