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2013 — Rok Rodziny

Tegoroczny festyn „Dni Kostuchny”
odbędzie się 8 września 2013 roku.
Od godziny 14:00 rozpoczną się występy na estradzie.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Publiczne
Punkty Dostępu
do Internetu

W

dobie wszechobecnego Internetu
załatwienie wielu spraw urzędowych lub odszukanie istotnych informacji
związanych z funkcjonowaniem miasta
może stać się dużo wygodniejsze za sprawą
sieci internetowej. Warto wiedzieć, że w
Katowicach mamy taką możliwość.

K

ażdy kraj, który
chce się harmonijnie rozwijać, musi dbać o
swoją przyszłość. Przyszłość to nowe pokolenia
– potomstwo ludzi dziś
żyjących.
„Mądre państwo” dba
o stymulowanie i stwarzanie dogodnych warunków,
umożliwiających
młodym parom założenie

lub powiększenie rodziny. Polityka prorodzinna
powinna być adekwatna
do potrzeb i sytuacji panującej w kraju. W ostatnim czasie Rząd RP
wprowadził w polskiej
polityce
prorodzinnej
zmiany, które już teraz
można nazwać – rewolucyjne
i kompleksowe.
Zmiany w tak zwanej
„ustawie żłobkowej” oddziałują na gminy oraz
podmioty
prowadzące
żłobek lub klub dziecięcy,
podmioty zatrudniające
dziennego opiekuna, a
także na rodziców, opie-

kunów prawnych, rodziców zastępczych, osoby
prowadzące
rodzinne
domy dziecka oraz ich
dzieci mające zostać
objęte opieką w żłobku,
klubie dziecięcym albo
przez dziennego opiekuna oraz na rodziców zatrudniających nianię. Co
to wszystko oznacza w
praktyce? Artykuł ten
kieruję nie tylko do
„świeżo
upieczonych”
rodziców, ale i do
wszystkich, którym troska o dobro dzieci jest
bliska…
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Pragnę przypomnieć Państwu zasady
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Szczegółowy sposób ich odbierania reguluje Uchwała
Rady Miasta Katowice nr XXX/684/12 z
dnia 19 grudnia 2012r.

iększość z nas dysponuje sprzętem fotograficznym, a w tej
grupie sporo osób ma niezaprzeczalny
talent do zatrzymywania w kadrze
piękna otaczającego świata.
Właśnie z myślą o tych, którzy chcieliby pokazać nasze miasto z tej lepszej
strony, a przy okazji złamać nieprawdziwe stereotypy związane ze Śląskiem – miejscem brudnym, zadymionym i pozbawionym zieleni Urząd Miasta Katowice we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików
Okręg Śląski organizują IV edycję konkursu fotograficznego „Katowice w
obiektywie 2013” pod hasłem

(Ciąg dalszy na stronie 2)

(Ciąg dalszy na stronie 2)

Drodzy mieszkańcy Kostuchny

W

rywalizacji sportowej o Mistrzostwo Katowic Szkół Gimnazjalnych,
Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary w
Katowicach-Kostuchnie zdobyło drugie
miejsce w punktacji generalnej, ulegając
jedynie Gimnazjum nr 4 z Osiedla Paderewskiego. W sumie uzyskaliśmy 277 punktów.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Y
(Ciąg dalszy ze strony 1)

„Cztery pory roku”.
Zaraz na wstępie warto odnotować, że
nagrody w tegorocznym konkursie są
niezwykle interesujące: udział w wystawie, publikacja na kartach kalendarza, warsztaty fotograficzne oraz tablety multimedialne i czytnik do ebooków.

Gdzie i w jakiej formie można
przekazywać swoje prace?
Możemy je przesyłać w terminie do 30
września 2013 roku pod adresem:

Pojemniki na śmieci i worki

„po nowemu”

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Ilość oraz wielkość pojemników, które otrzymają poszczególne gospodarstwa zależy od ilości zamieszkujących dane gospodarstwo osób, i
tak (wyciąg z uchwały):
1) dla nieruchomości zamieszkałej
przez 1-2 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l /
140 l,
b) po jednym worku 120 l z folii PE-HD
na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier,
tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,
2) dla nieruchomości zamieszkałej
przez 3-4 osoby:

 Urząd Miasta Katowice – Wydział

Promocji, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice (zapisane na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym),
 E-mailem: konkurs@katowice.eu,
 fotografie można też złożyć osobiście
w Wydziale Promocji przy ul. Rynek
13, I piętro, p. 115 (zapisane na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym).
Wszyscy zainteresowani udziałem w
konkursie powinni wypełnić oświadczenie dołączone do regulaminu, którego
oryginał można dostarczyć wraz ze
zdjęciami w w/w sposób.

a) jeden do dwóch pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej
280 l,
b) po jednym worku 120 l z folii PE-HD
na odpowiedni rodzaj odpadów w
sposób selektywny ( patrz jak w
pkt.1b.)
3) dla nieruchomości zamieszkałej
przez 5-6 osób:
a) jeden do trzech pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 420
l,
b) dwa worki 120 l z folii PE-HD na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych
w sposób
selektywny;
4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:
a) jak w pkt 3 a) oraz dodatkowo pojemnik o pojemności 120 l lub 140 l na
każde kolejne 2 osoby lub pojemnik o
pojemności 240 l na każde kolejne 4
osoby lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności
litrów przypadających na ilość osób
zamieszkujących daną nieruchomość,
b) jak w pkt 3 b) oraz dodatkowo jeden
worek 120 l z folii PE-HD na odpowiedni rodzaj odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby;
5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o objętości 120 l
na lokal mieszkalny.

Spośród zgłoszonych do konkursu fotografii komisja, składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta i ZPAF-u, zakwalifikuje 60, które zostaną opublikowane na stronie www.katowice.eu i
poddane opinii internautów. Autor,
którego praca otrzyma największą
liczbę głosów, będzie miał okazję
wziąć udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez ZPAF.
Komisja natomiast wybierze 40 zdjęć,
które trafią na grudniową wystawę w
nal eżąc ej do Zwi ązku Galer ii
„Katowice”; jurorzy wskażą również
trzy fotografie, których autorzy otrzymają tablety multimedialne i czytnik
do e-booków:
 za 1. miejsce – tablet multimedialny
o wartości nieprzekraczającej 700 zł
brutto,
 za 2. miejsce – tablet multimedialny
o wartości nieprzekraczającej 600 zł
brutto,
 za 3. miejsce – czytnik do e-booków
o wartości nieprzekraczającej 500 zł
brutto.
Lista zwycięzców konkursu zostanie
zamieszczona na stronie:
www.katowice.eu oraz na łamach
informatora miejskiego „Nasze Katowice”.
Na w/w stronie internetowej dostępny
jest ponadto regulamin konkursu oraz
obowiązkowe oświadczenie.
Krzysztof Kukliński
Jeżeli zgodnie z powyższym posiadają Państwo za mały pojemnik, lub
nieodpowiednią ich ilość, można
telefonicznie zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Klienta MPGK Katowice
tel. 32/35 87 612, 32/35 87 615, 32/35
87 685, 32/35 87 611, 32/35 87 628.

Częstotliwość odbioru odpadów:
1) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu
– dla budynków wielorodzinnych,
2) raz na dwa tygodnie dla budynków
jednorodzinnych.
2. Odpady zbierane w sposób selektywny: odpady ulegające biodegradacji,
papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal
odbierane będą:
1) z nieruchomości zamieszkałych
(domy jednorodzinne) – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem
dostępnym na stronie internetowej
www.mpgk.com.pl w zakładce system gospodarki odpadami- harmonogramy wywozu
2) z nieruchomości zamieszkałych
(budynki wielorodzinne) – po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Sławomir Jarzyna
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Na Skwerze bł. Stanisława Kubisty zobaczymy m.in. dzieci z Miejskiego Przedszkola nr
41 i młodzież z MDK „Południe” w Kostuchnie, tradycyjnie zagra Orkiestra Dęta KWK
Murcki – Staszic Ruch Boże Dary oraz zaśpiewa Chór Mieszany Słowiczek, który w
tym roku obchodzi swoje 100 urodziny.
Po lokalnych zespołach ok. godz. 17:00
zapraszamy na występy zespołu STREFA,

debiutanta na festiwalu w Opolu, z Mirkiem Lazarkiem , solistą grupy Piotra Kupichy w programie TVP „Bitwa na Głosy” oraz
laureata ostatniego programu telewizyjnego „Szansa na sukces”.
Ponadto zobaczymy śląski program satyryczny Jerzego Makuli, po którym wystąpi
zespół „Chrząszcze”, jedna z najlepszych
grup muzycznych w Polsce grająca muzykę
lat sześćdziesiątych. W ich wykonaniu

posłuchamy największych przebojów światowych i polskich list przebojów sprzed lat,
m.in. The Beatles, The Shadows oraz Czerwone Gitary.
Obok estrady znajdziecie Państwo grill, roll
bary, a dla dzieci „dmuchańce”, kule wodne, trampoliny i wiele innych atrakcji.
W dniach 11-12 września na boisku MOSiR
Katowice Jednostka Pomocnicza 21 w ramach obchodów Dni Kostuchny organizuje
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów turniej piłki nożnej dzikich drużyn.
Szczegółowy program festynu ukaże się na
plakatach.
Już teraz serdecznie zapraszamy.
Sławomir Jarzyna

2013 — Rok Rodziny

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Zacznę od tematu - chyba najlepiej
Państwu znanego to znaczy - urlopów
macierzyńskich.
Prawo do dłuższych urlopów będą mieli
wszyscy rodzice dzieci rocznika 2013,
czyli także rodzice dzieci urodzonych w
I kwartale tego roku. Dotychczas płatny
urlop macierzyński trwał 24 tygodnie.
Po wejściu w życie rządowej propozycji
czas na rodzicielską opiekę nad dziećmi to w sumie 52 tygodnie płatnego
urlopu. Na okres ten składa się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14
tygodni zarezerwowanych tylko dla
matki), 6 tygodni urlopu dodatkowego
(obecnie są to 4 tygodnie) oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego (z którego na
równych prawach będą mogli skorzystać tak samo matki jak i ojcowie). Dodatkowe dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługują wszystkim rodzicom. Urlopy te obejmą nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale także tych, którzy opłacają ubezpieczenie
chorobowe, czyli pracujących na umowach zlecenie i samozatrudnionych.
Parom, które zdecydują się na wzięcie
całego urlopu od samego początku,
będzie przysługiwać 80% wynagrodzenia przez 52 tygodnie. Natomiast te,
które zdecydują się na krótszy urlop,
dostaną 100% przez pierwsze 26 tygodni, a przy jego ewentualnym przedłużeniu 60% przez kolejne 26 tygodni.

Natomiast matki, które 17 czerwca
2013 r., czyli w dniu wejścia ustawy w
życie, korzystały już z urlopu, otrzymają
dalszą część przysługującego im urlopu
oraz zasiłek w wysokości 60 procent
wynagrodzenia. Rodzice dzieci urodzonych po 17 czerwca 2013 r. dostaną
roczny urlop i 80 procent pensji - oczywiście jeśli zdecydują się na wzięcie
całego urlopu od razu.
Zmiany są również korzystne także dla
rodziców dzieci z porodów wielorakich,
np. bliźniaków urodzonych po 1 października 2012 r., dlatego, że w dniu
wejścia w życie ustawy korzystają jeszcze z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Rządowy pakiet zmian, wprowadza
również wiele oczekiwanych rozwiązań
dotyczących żłobków oraz klubików
dziecięcych. Obecnie praktycznie każdy, kto kocha dzieci i chce z nimi pracować, może uruchomić żłobek, lub stać
się opiekunem dziennym. Najważniejsza informacja to taka, że państwo dopłaci każdemu chętnemu podmiotowi,
do stworzenia nowego żłobka aż 80%
jego kosztów powstania.
W zdecydowanie prostszy sposób będzie można tworzyć nowe żłobki i klubiki dziecięce, co stworzy nowe miejsca
pracy.
Żłobki będą teraz sprawować opiekę
nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3
lat dziecka, ponadto będą gwarantowane 10 godzin dziennie ich opieki, z
możliwością wydłużenia tego czasu za
dodatkową opłatą. Dzięki temu, że
żłobki przestaną być - jak dotychczas zakładami opieki zdrowotnej, łatwiej
będzie powołać taką instytucję do życia, przez gminy, stowarzyszenia, fundacje, grupy rodziców, czy też zakłady
pracy. Co więcej, nowe przepisy wręcz
zachęcają do tworzenia żłobków przy

zakładach pracy, ponieważ koszty założenia oraz prowadzenia będzie można
wliczyć w koszty uzyskania przychodu.
Ograniczenie barier administracyjnych
związanych z przetwarzaniem danych
osobowych np. związanych z rekrutacją, z prawidłową opieką, czy też zebranie w jednym akcie wymagań sanitarnych i lokalowych, to realne ułatwienia.
Kolejnym ułatwieniem, jest stworzenie
instytucji zwanej „klubik dziecięcy”. Cóż
to jest? Można by powiedzieć, że takie
mniejsze przedszkole. W założeniu
zakładane przez rodzinę, znajomych,
przyjaciół i zgranych sąsiadów, którzy
mają dzieci w zbliżonym wieku od ok. 1
roku do 3 lat. Jeden opiekun będzie
mógł się zajmować maksymalnie
ośmiorgiem dzieci, do 5 godzin dziennie.
Rok 2013 jest uznany rokiem rodziny.
Jestem przekonana, iż wprowadzone
zmiany dobrze i godnie ilustrują tą
myśl. To nie tylko przecież rozwiązania
umożliwiające stworzenie innych rodzajów opieki niż te organizowane przez
gminy, to dłuższe urlopy oraz maksymalna elastyczność w dzieleniu się
urlopem rodzicielskim między rodzicami. To ułatwienia dotyczące tworzenia
nowych żłobków, klubów dziecięcych,
przedszkoli oraz zdecydowanie większe ich dofinansowanie. To także promocja nowych form opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, takich jak dzienni
opiekunowie czy też nianie.
Z pełnym przekonaniem uważam, że
skoro rok 2013 jest Rokiem Rodziny,
to wprowadzone przez Rząd zmiany
są prawdziwym przykładem na to, że
nie jest to tylko puste hasło,
ale prawdziwe działania!

Ewa Kołodziej
Poseł na Sejm RP
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KONIEC LATA?
BABIE LATO ZA PASEM!
Czyżby już po wakacjach? Oby nie!

(Ciąg dalszy ze strony 1)

W poszczególnych dyscyplinach uzyskano:
 lekka atletyka dziewcząt — 62 pkt.,
 lekka atletyka chłopców — 58 pkt.,
 pływanie dziewcząt — 30 pkt.,
 pływanie chłopców — 28 pkt.,
 siatkówka chłopców — 28 pkt.,
 siatkówka plażowa dziewcząt — 24 pkt.,
 siatkówka plażowa chłopców — 24 pkt.,
 tenis stołowy dziewcząt — 23 pkt.

Serdeczne pozdrowienia z Ustki dla redakcji i
wszystkich czytelników Biuletynu Samorządowego przesyłają uczestnicy obozu sportowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego ŹRÓDEŁKO
KATOWICE

Przebywające na obozie sportowym w Ustce młode siatkarki UKS ŹRÓDEŁKO Katowice rozegrały sparingowy mecz z kadrą
nadziei olimpijskich Województwa Lubuskiego. Pomimo przewagi wzrostu i wieku
nasze przeciwniczki przegrały 3:1.
Łącznie w obozie uczestniczy 58 zawodników oraz pięciu trenerów.
Jan Chudy

 siatkówka dziewcząt — 23 pkt.

WARTO WIEDZIEĆ — PIAP
(Publiczne Punkty Dostępu do Internetu)

P

rojekt "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej" zainicjowany został przez Urząd Miasta
Katowice. W wyniku czego w mieście pojawiło się 9 telecentrów, 12 infokiosków
oraz hot spot. Oficjalne oddanie do użytku Publicznych Punktów Dostępu do Internetu
nastąpiło 14 listopada 2006 roku.
Inwestycja "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej" obejmuje:
 telecentra - zlokalizowane w Domach Kultury (m.in. w naszym MDK) i Bibliotekach
Publicznych, rozłożonych równomiernie na terenie Katowic, ale raczej odległych od
centrum miasta. Każde wyposażone jest w: 5 komputerów, oprogramowanie biurowe,
urządzenia wielofunkcyjne (skanery, drukarki etc.), przełączniki sieciowe, routery oraz
niezbędne umeblowanie. Telecentra zapewniają dostęp do stron Urzędu Miasta oraz
innych informacji dostępnych w Internecie - w razie kłopotów, pomocą służą pracownicy punktu e-usług;
 infokioski - umieszczone wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu Miasta. Te, znajdujące się wewnątrz budynków wyposażone są w: ekran, klawiaturę; infokioski na
zewnątrz budynku posiadają ekran dotykowy. Zapewniają one dostęp do stron Urzędu
Miasta oraz innych informacji dostępnych w Internecie;
 hot spot - zainstalowany jest na maszcie systemu monitoringu miasta, stojącym w centralnym punkcie Rynku, dzięki czemu, jego zasięg obejmuje cały Rynek i początkowe
odcinki ulic wychodzących z Rynku (Al. Korfantego na odcinku od Rynku do Ronda
gen. J. Ziętka oraz na części ulic Warszawskiej i 3 Maja). Użytkownicy hot spot mogą
swobodnie korzystać z Internetu.

Trudno jednak nie zauważyć kurczącego
się dnia i chłodniejszych poranków. Nie
zmienia to faktu, że na rozpoczęcie nowego roku szkolnego mamy jeszcze troszeczkę czasu i warto te ostanie wolne dni jakoś
ciekawie zaplanować. Jest to dobry czas
aby poznać lepiej nasze najbliższe otoczenie — sąsiednią dzielnicę, a może centrum
miasta, w którym odkryjemy wiele ciekawych tajemnic z burzliwej przeszłości
Katowic i Śląska.
Myślę, że pomocną w takiej sytuacji będzie profesjonalna organizacja.
"Centrum Informacji Turystycznej" w
Katowicach przy ul. Rynek 13 jest placówką prowadzoną przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice i Śląską Organizację Turystyczną, natomiast Górnośląski Oddział PTTK Katowice prowadzi
sprzedaż wydawnictw i gadżetów oraz
oferuje usługi przewodnickie.
Oferta Centrum Informacji Turystycznej
Górnośląski Oddział PTTK prowadzi w
Centrum Informacji Turystycznej sprzedaż
wydawnictw, pamiątek oraz innych materiałów związanych z Katowicami.
„Katowice. Miasto nieznane” - Piotr Komander
„Pozdrowienia z Katowic/ Gruss aus Katowitz” - Jadwiga Lipońska - Sajdak, Zofia Szota
Pięknie wydany album przedstawia Katowice na starej pocztówce.
„Znam Katowice. Książeczka odznak
PTTK- odznaki”
Książeczka umożliwiającą zdobycie trójstopniowej odznaki krajoznawczej "Znam
Katowice". Umożliwia ona poznanie dziejów, zabytków i piękna naszego miasta.
„Osady i osiedla Katowic”. Książka zawiera rysy historyczne poszczególnych
dzielnic i osiedli Katowic.
„Zarys dziejów Ligoty i Panwenik”
„Od Jury po Beskidy” - przewodnik turystyczny.
„Katowice na starych pocztówkach”
„Giszowiec” - nowa górnośląska wieś
górnicza”. (wersja angielska, niemiecka)
„Województwo śląskie. Przewodnik turystyczny”. (informator + dwie mapy turystyczne;
„Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego”.
Te i wiele innych publikacji, które tam
znajdziemy powinny stać się inspiracją do
wyruszenia na ciekawą wycieczkę.
Krzysztof Kukliński
Przewodnik Turystyczny
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