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VI Konferencja na temat rozwoju Zielonej     

W  piątek, 11 marca, w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielona” odbyła się 
szósta już konferencja na temat rewitalizacji kaletańskiej dzielnicy 

Zielona. Tradycyjnie już podsumowano na niej działania w Zielonej  w roku 
2015, a także zaprezentowano plany rozwoju i wzbogacenia infrastruktury 
turystyczno– rekreacyjnej na rok 2016. 
 

(więcej na temat konferencji na stronach nr 15 i 16) 
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Przekaż 1% podatku  

na rzecz klubu 

 LKS Małapanew Kuczów 
 

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu     
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,PT-28,PIT-36 

(WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI        

POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę 
„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334 

oraz w rubryce  

„INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE”  

wpisać nazwę naszego klubu, czyli  

MAŁAPANEW  KUCZÓW.       
 

  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również 
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie      
zostaną zmarnowane, jak również, że będą przezna-

czone na poprawę warunków uprawiania sportu 
przez dzieci i młodzież w klubie  

Małapanew Kuczów.   
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Prośba o udostępnienie materiałów 

Stowarzyszenie Nasze Kalety utworzyło i prowadzi stronę historyczną. Strona powstała w celu zebrania w jednym miejscu moż-
liwie jak największej ilości informacji dotyczących naszego miasta i najbliższych nam okolic. W chwili obecnej zbieramy mate-

riały dotyczące dzielnic Drutarnia, Miotek oraz Zielona w związku z trwającymi przygotowaniami do kolejnego projektu histo-

rycznego. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta o pomoc w zebraniu archiwaliów dotyczących wymienionych dziel-

nic. Niedawno utworzona została dodatkowa zakładka dotycząca z kolei historii kaletańskich drużyn ZHP i w tej sprawie także 

prosimy mieszkańców o pomoc. Jeśli ktoś dysponuje informacjami, bądź zdjęciami dokumentującymi działania ZHP Kalety 

bardzo chętnie udostępnimy je na naszej stronie, aby ocalić je od zapomnienia. Strona znajduje się pod adresem :                

http://historia.naszekalety.eu/  

Stowarzyszenie Nasze Kalety  
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Materiały zebrał i opracował:  

Jacek Lubos 

5 marca, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się koncert Piotra Polka z okazji Dnia Kobiet.  

18 lutego w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbył się przetarg na wykonawcę prac przy budowie małego rynku. 

3 marca Miasto Kalety złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego wniosek na realizację projektu pn. Przeciwdziała-

nie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych –  w mieście Kalety Leśnym Zakątku      

Śląska.  

26 lutego delegacja miasta Kalety przebywała w Lidzbarku  na warsztatach dotyczących Krajowej Sieci Miast Dobrego Życia.  

12 marca 2016 r. w Miejskim Domu 

Kultury w Kaletach odbyło się walne 

zebranie sprawozdawczo – wyborcze 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach 

11 marca w Ośrodku Wypoczynkowym 

„Zielona” odbyła się VI Konferencja na 

temat rewitalizacji Zielonej.  

Wyrazy współczucia dla żony i synów z rodzinami 

na okoliczność śmierci 

śp. Adolfa Więcek 
 

składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego  

i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi. 

 
 

Sprzedam mieszkanie 45 m2  
w Kaletach przy ul. 1 Maja. 

Przystępna cena.  
Tel.: 602 620 570 

 

OGŁOSZENIE  
DROBNE 

   APEL KOMISARIATU POLICJI W KALETACH 

Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z apelem do osób, które mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat 
kradzieży z włamaniem do stacji paliw Autoszoł dokonanej w nocy z 26 – 27 stycznia  2016 r. w Kaletach przy ul. 

Fabrycznej 32. Osoby te proszone są o kontakt pod nr tel. 032 393 52 05 lub nr alarmowym 112.  

10 marca swoją pierwszą rocznicę istnienia obchodził Klub Seniora z Miotka..  

6 marca odbyło się spotkanie sprawozdawczo– wyborcze LKS Małapanew Kuczów. 

18 marca w Urzędzie Miejskim  odbyło 

się spotkanie dotyczące projektu przebu-

dowy Drogi Wojewódzkiej nr 908. 
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W   miesiącu marcu br. przypada 
pierwsza rocznica powstania 

Klub Seniora, skupiającego mieszkań-
ców Kuczowa, Miotka, Mokrusa oraz 
Zielonej i działającego w szkole           
w Miotku.    

    Warto zatem dokonać  podsumowania 

dotychczasowej działalności. 

     Inauguracyjne zebranie tego klubu 

miało miejsce 10 marca 2015r.                
i  uczestniczył w nim Burmistrz Miasta 

Kalety, Klaudiusz Kandzia. Kolejne były 

organizowane cyklicznie, co dwa tygo-

dnie, we wtorkowe popołudnia.  

    Na naszych spotkaniach gościliśmy 

różne osoby, dzięki którym seniorzy nie 

tylko miło i aktywnie  spędzali czas, ale 

mieli też możliwość wzbogacić wiedzę     
i poznać kogoś ciekawego. Jednym          

z zaproszonych gości  był  pan  Marcin 
Painta – malarz artysta, mieszkaniec 

Kalet, który  opowiadał o swojej twór-

czości oraz zaprezentował namalowane 

przez siebie obrazy i dzieła sztuki użyt-

kowej.  Na kolejne spotkanie przybyła 

pani  Agnieszka Drzazga - kosmetolog, 

która  wygłosiła prelekcję na temat kre-

mów do twarzy     i podjęła chęć konty-

nuowania współpracy.  Zaproszenia nie 

odrzucił pan Grzegorz Bien - finalista 

programu telewizyjnego „ 8 smaków 

Europy”, który opowiadał o swojej przy-

godzie z telewizją i przygotował dla 

wszystkich poczęstunek - smaczny krem 

z buraków z grzankami.  Pojawili się 
też , dbający    o nasze bezpieczeństwo, 

policjanci z kaletańskiego komisariatu - 

komendant  T. Olczyk oraz dzielnico-
wy Andrzej Pogoda.  Interesujące było 

spotkanie, kiedy uczestniczył w nim pan 
Czesław Tyrol- leśnik, autor publikacji 

"W leśnej dolinie Małej Panwi", 

"Walory przyrodnicze i kulturowe Gmi-

ny Koszęcin". Naczelnik OSP w Kale-

tach pan  Kazimierz Złotosz również 
był naszym gościem i wygłosił prelekcję 
na temat zachowania zasad   bezpieczeń-
stwa w sezonie grzewczym oraz odpo-

wiadał wyczerpująco na wiele różnych 

pytań. Wśród pojawiających się osób nie 

zabrakło tych, którzy przekazali senio-

rom ważne informacje, związane ze 

zdrowiem i zachowaniem zdrowego try-

bu życia w tym wieku. Pani Habrajska 

-  lekarz   medycyny   wystąpiła   z wy-

kładem na temat nadciśnienia tętniczego, 

pan  Adam Zorychta- ratownik me-

dyczny przeprowadził szkolenie z zakre-

su "Pierwsza pomoc", pani  Katarzyna 
Karkoszka - dietetyk zapoznała z zasa-

dami prawidłowego  żywienia  osób po-

wyżej sześćdziesiątego roku życia. Z 

propozycją przeprowadzenia warsztatów 

artystycznych wyszła pani Joanna Sen-
del - właścicielka firmy handlowo- usłu-

gowej „Bukieciarnia”. W okresie po-

świątecznym zawitał na spotkanie senio-

rów z koncertem kolęd pan Bogusław 
Uliczka. 

    Wszystkie zapraszane osoby bezinte-

resownie poświęciły swój czas, dzieląc 

się swoim doświadczeniem, za co  skła-

dam szczere podziękowania i wyrazy 

wdzięczności. 

  W czasie rocznej  działalności Klubu 

członkowie wyjechali na wycieczkę do 

Żywca i okolic, do Teatru Nowego          

w Zabrzu na sztukę komediową pt.       

"O co biega?", do operetki w Gliwicach 

na spektakl " Noc w Wenecji " Johanna 

Straussa.  Nie zabrakło wypadów rowe-

rowych i spacerów (wycieczka rowero-

wa na górę Grojec, spacer do Zielonej - 

ognisko z pieczeniem kiełbasek).  

    21 grudnia 2015r. zorganizowaliśmy 

też spotkanie opłatkowe w "Zajeździe     

u Rzepki", w którym uczestniczył Bur-

mistrz Miasta Kalety,  Klaudiusz Kan-
dzia oraz Przewodniczący Rady Miej-

skiej w Kaletach, Eugeniusz Ptak.  

    W  tym miejscu chcę podziękować 
panu Burmistrzowi Miasta Kalety, Klau-
diuszowi Kandzi za przychylność          
z jego strony w kierunku seniorów, 

wsparcie finansowe i słowa uznania.   

To już rok działalności Klubu Seniora w Miotku! 

Mirosława Potempa 

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Kalety  

W  dniu 12 marca 2016 r. w Miej-
skim Domu Kultury w Kale-

tach odbyło się walne zebranie spra-
wozdawczo – wyborcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaletach.  
   Gośćmi tego spotkania byli: Pan Euge-

niusz Ptak – przewodniczący Rady Miej-

skiej w Kaletach, Pan Klaudiusz Kan-

dzia – Burmistrz Miasta Kalety, Pan 

Krzysztof Rogocz – radny Rady Miej-

skiej w Kaletach, st. kpt. Zbigniew Lar – 

kierownik sekcji kwatermistrzowsko – 

technicznej Komendy Powiatowej PSP 

w Tarnowskich Górach, podkom. To-

masz Olczyk - Komendant Komisariatu 

Policji w Kaletach.  

    Otwarcia zebrania dokonał druh Ad-

rian Galios – prezes OSP, który prze-

wodniczył również zebraniu. Członko-

wie Zarządu OSP złożyli sprawozdania: 

z działalności OSP za 2015 rok - Dh 

Kazimierz Złotosz, sprawozdanie finan-

sowe za 2015 rok – Dh Jerzy Molenda, 

sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej OSP za 2015 rok – Dh Zdzi-

sław Kozak.  

    W przedstawionych sprawozdaniach   

z działalności OSP za 2015 rok szcze-

gólną uwagę zwrócono na zakup specja-

listycznego sprzętu pożarniczego oraz 

środków do usuwania i unieszkodliwia-

nia rozlewisk substancji niebezpiecz-

nych. Podkreślono również duże zaanga-

żowanie się strażaków w organizowane 

szkolenia z zakresu ratownictwa tech-

nicznego i udzielania pierwszej pomocy.  

    Po dyskusji nad sprawozdaniami, na 

wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie 

walnego zebrania jednogłośnie udzielili 

absolutorium Zarządowi OSP. Następnie, 

zgodnie z porządkiem walnego zebrania 
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przystąpiono do wyboru: zarzą-
du OSP, Komisji Rewizyjnej OSP, dele-

gatów na Zjazd Powiatowy ZOSP RP 

oraz przedstawicieli do Zarządu Powia-

towego ZOSP RP. W głosowaniu jaw-

nym członkowie walnego zebrania spra-

wozdawczo – wyborczego dokonali wy-

boru:  

1. Zarządu OSP  w następującym skła-

dzie: Prezes – Złotosz Henryk, Naczel-

nik – Kłosek Łukasz, z-ca Naczelnika 

Złotosz Kazimierz,    Sekretarz – Mar-

majewski      Marian, Skarbnik – Ma-

ruszczyk Michał, Gospodarz – Myrcik 

Alfred,  

2. Komisji Rewizyjnej w składzie: Prze-

wodniczący – Kozak Zdzisław, Sekre-

tarz – Polk Marek, Członek – Marzec 

Zdzisław. Delegatami na Zjazd Powiato-

wy ZOSP RP w Tarnowskich Górach 

zostali wybrani: Kozak Zdzisław, Jan-

czyk Czesław i Breguła Jerzy. 

Przedstawicielami OSP do składu Zarzą-
du Powiatowego ZOSP RP w Tarnow-

skich Górach zostali wybrani: Złotosz 

Kazimierz i Kłosek Łukasz.  

    Następnie głos zabierali zaproszeni 

goście. Burmistrz Miasta Klaudiusz 

Kandzia złożył gratulacje nowo wybra-

nemu Zarządowi OSP i zapewnił o dal-

szej, dobrej współpracy ze strony władz 

miasta na rzecz rozwoju jednostki OSP. 

Jednocześnie podziękował byłemu za-

rządowi OSP Kalety za dotychczasową 
bardzo dobrą współpracę, a strażakom 

OSP za duże zaangażowanie się w pra-

cach społecznych na rzecz ochrony prze-

ciwpożarowej miasta oraz czynny udział 

w akcjach ratowniczo gaśniczych. Po-

dziękował również strażakom za czynny 

udział w uroczystościach państwowych   

i kościelnych odbywających się na tere-

nie miasta 

oraz w zabez-

pieczeniu 

miejscowych 

festynów        

i imprez. 

Szczególne 

podziękowa-

nie skierował 

do byłego 

Prezesa OSP 

Dh Adriana 

Galiosa                

i byłego Na-

czelnika OSP 

Dh Kazimie-

rza Złotosza 

za dotychcza-

sową bardzo dobrą współpracę, za duże 

zaangażowanie się na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej naszego miasta oraz 

pomoc w uzyskaniu dotacji na zakup 

nowego sprzętu pożarniczego.  

    Miłym akcentem było wręczenie 

przez Burmistrza Miasta Kalety Klau-

diusza Kandzię i przewodniczącego Ra-

dy Miejskiej w Kaletach Eugeniusza 

Ptaka, byłemu prezesowi OSP Adriano-

wi Galiosowi i byłemu naczelnikowi 

OSP Kazimierzowi Złotosz podzięko-

wań oraz kwiatów.  

    Przewodniczący Rady Miejskiej         

w Kaletach Pan Eugeniusz Ptak złożył 

gratulacje nowo wybranemu zarządowi 

oraz życzył wszystkim strażakom bez-

piecznego udziału w prowadzonych ak-

cjach ratowniczo – gaśniczych.            

Podkomisarz  Tomasz Olczyk - komen-

dant Komisariatu Policji w Kaletach 

podziękował strażakom za dotychczaso-

wą dobrą współpracę w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej naszego miasta. W 

swoim wystąpieniu podkreślił również 
dobrą współpracę w zabezpieczeniu 

miejscowych imprez.  Życzył  strażakom 

bezpiecznego udziału w prowadzonych 

akcjach ratowniczo – gaśniczych. 

St. kpt. Zbigniew Lar – kierownik sekcji 

Komendy Powiatowej PSP w Tarnow-

skich Górach podziękował strażakom za 

duże zaangażowanie się w prowadzo-

nych akcjach ratowniczo – gaśniczych 

na terenie miasta i powiatu tarnogórskie-

go. W swoim wystąpieniu podkreślił, że 

nasza OSP Kalety wyposażona jest        

w bardzo dobry sprzęt pożarniczy. Duże 

podziękowania skierował na ręce Burmi-

strza Miasta – Klaudiusza Kandzi za 

bardzo dobrą współpracę w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej powiatu tar-

nogórskiego. 

    Zebranie przebiegało w miłej atmosfe-

rze, była okazja wymienić poglądy           

i uwagi oraz zgłosić postulaty do realiza-

cji na przyszłość. 

Konferencja „Miasto dla ludzi” 

                    Marian Marmajewski 

Na  zaproszenie  Pani Lucyny 
Ekkert  Radnej  Sejmiku 

Województwa Śląskiego w dniu       
10.03.2016r. uczestniczyłam  w konfe-
rencji  pt.”Miasto dla ludzi” zorgani-
zowanej w Tarnogórskim Centrum 
Kultury.  
   W konferencji uczestniczyli  m.in. 

Marszałek Województwa Śląskiego 

Wojciech Saługa, radni województwa 

śląskiego, samorządowcy w tym niektó-

rzy burmistrzowie i wójtowie,  działacze 

społeczni, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, instytucji działających 

na terenie powiatu tarnogórskiego oraz 

mieszkańcy.                     

    Celem  konferencji była wymiana 

doświadczeń samorządowców oraz dzia-
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łaczy społecznych z powiatu tarnogór-

skiego, uzupełniana opiniami społeczni-

ków największych śląskich miast – Ka-

towic oraz Gliwic. Zwięzłe prezentacje 

konkretnych działań związanych z funk-

cjonowaniem nowoczesnego miasta ści-

śle współpracującego z mieszkańcami         

w zakresie zarządzania miastem.  

    Pierwszy głos zabrał  Wojciech Sału-

ga  - Marszałek Województwa Śląskiego       

w  temacie „ Śląskie dla Seniora”. Opo-

wiadał o inicjatywach  i wypracowywa-

niu mechanizmów  na rzecz  seniorów, 

których liczba w naszym województwie 

znacznie wzrosła. Do tych mechani-

zmów zaliczył powołanie Wojewódzkiej 

Rady Seniorów, wydanie tzw. Śląskiej 

Karty Seniora, która ma dotyczyć osób 

w wieku 60+, która ma obejmować zróż-
nicowany pakiet usług, m.in. zniżki  cen 

biletów do różnych instytucji  kultury, 

np. do filharmonii, mają być tworzone 

warsztaty dla seniorów itp. Rada Senio-

rów ma być organem opiniodawczo – 

doradczym, ma nastąpić wyraźny rozwój 

polityki senioralnej,  integrujący środo-

wiska osób starszych. Następnie wystą-
pił Jarosław Makowski – radny Sejmiku 

Województwa Śląskiego w temacie 

„Miasto w działaniu”, który zadał pyta-

nie- kto tworzy miasto i dla kogo? I  sam 

odpowiedział, że to ludzie tworzą mia-

sto. Jeżeli nie ma ludzi- jest tylko beton   

i stal. Jak projektować przyjazne miasto? 

Miasto jest i ma być dla ludzi, a nie lu-

dzie dla miasta. W każdym mieście nale-

ży stworzyć  przyjazną dla ludzi prze-

strzeń , aby ludzie mogli się spotykać     
w kulturalnych warunkach. Jeżeli chodzi 

o biznes w mieście, to jego zdaniem biz-

nes przyjdzie do miasta jeżeli obniżymy 

podatki, utworzymy strefę ekonomiczną, 
jeżeli miasto jest zielone i są  np. ścieżki 

rowerowe. Stwierdził na koniec swojego 

wystąpienia, że miasto przyjazne lu-

dziom to takie, w którym dobrze się czu-

je 8- latek i 80 – latek.  

    Następnym mówcą był przedstawiciel  

Gminy Tarnowskie Góry  wiceburmistrz 

Piotr Skrobaczewski, który  mówił         

o obywatelskości w Tarnowskich Gó-

rach, o prawach i obowiązkach obywate-

li, o strategii mieszkańców dla miesz-

kańców, w celu poprawy ich życia.  Mó-

wił o budżecie  miasta Tarnowskie Góry 

i o dużych środkach budżetowych, które 

przeznaczone są na inicjatywy oddolne 

(w 2016r. jest to kwota 3mln.zł.) tzw. 

budżet obywatelski. Są to zadania inwe-

stycyjne  zgłoszone i wybrane przez 

mieszkańców, pt. zmień swoje miasto, 

chodzi o to aby zwykli ludzie mogli 

zgłaszać swoje pomysły. 

     W tym samym temacie wystąpił wójt 

Świerklańca – Marek Cyl,  który opo-

wiadał o tym jak w ostatnich latach 

wzrosła liczba mieszkańców Świerklań-
ca w związku z tym, że gmina stara się 
realizować potrzeby mieszkańców prze-

znaczając ze swojego skromnego budże-

tu kwotę 200  tysięcy  zł. na tzw. budżet 

partycypacyjny. Jak stwierdził- nie zaw-

sze wójt i gmina wiedzą, co najbardziej 

potrzebne jest mieszkańcom, a ludzie 

wiedzą co im doskwiera najbardziej i co 

chcieliby zmienić.  
    Na zakończenie konferencji  wywią-
zała się ożywiona dyskusja na przedsta-

wione wcześniej tematy, w której zabie-

rały głos m.in. organizacje pozarządowe. 

Wiceburmistrz Tarnowskich Gór pod-

kreślił  też dobrą współpracę urzędu 

miasta z tymi organizacjami i poinfor-

mował, że co roku gmina przeznacza  

znaczne  środki   finansowe na realizację 
różnych zadań,   tak potrzebnych  róż-
nym grupom społecznym   w  mieście, 

szczególnie w dziedzinie kultury, sportu, 

edukacji, ekologii, rekreacji i pomocy 

osobom niepełnosprawnym.  

                                                                                                 

 

Maria  Rogocz 
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   Przeczytanie miesięcznika samorzą-
dowego nr 12 (284) z miesiąca grud-

nia ub. roku a szczególnie treści za-

wartej w artykule Pana Eugeniusza 

Ptaka – skłoniło mnie do refleksji          

i próby podzielenia się moją opinią      
w sprawach tam poruszonych. 

    Najpierw wytłumaczę i uzasadnię 
skąd moje zainteresowanie Miastem 

Kalety. Otóż: w drugiej połowie lat 

czterdziestych i w latach pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku, jako „nieletni” 

odwiedzałem często mieszkającą tam 

rodzinę ze starszymi kuzynami /to były 

„autorytety”/; stąd      w pamięci Kale-

ty jawią się ze strony sympatycznej ale 

również, powiedziałbym,… bardzo 

ożywionej. 

    Artykuł P. Eugeniusza Ptaka p. t. 

Polskie elity – tkwienie w słabości         

i obwinianie za nią innych- jest, jakby, 

próbą  diagnozy sytuacji społecznych     

i politycznych w jakich znajduje się 
Polska ale również nasze lokalne 

„Małe Ojczyzny”, czyli przykładowo 

Miasto Kalety. 

    W pełni popieram zawartą treść           
w  wymienionym artykule, przez co 

chciałbym aby autor otrzymał z mojej 

strony satysfakcję za poruszenie waż-
nych problemów i jednocześnie zapew-

nienie, że podobnie myślących jest 

więcej.  

    Kryteria oceny stosowane przez śro-

dowiska polityczne ale również przez 

media i również niestety, osoby z tytu-

łami profesorskimi i innymi – pogłę-
biają istniejące podziały. Wszechobec-

na jest taktyka kto i komu „przywali”. 

Nie bierze się kryterium przy wyborze 

„łączenia a nie dzielenia” społeczno-

ści, środowisk – a przecież taką ocenę 
można stwierdzić w przypadku ludzi      

i środowisk. 

    Zaprzepaszcza się wzory i przykłady 

2 Wielkich Polaków z najnowszej hi-

storii Polski: Papieża Św. Jana Pawła 

II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

którzy w bardzo trudnym okresie po-

trafili połączyć naród i przeprowadzić 
bezpiecznie przez różne transformacje. 

    Nieszczęścia jakie spotkały Polskę        

w historii, przytoczone w artykule, 

miały swoje źródło w braku porozu-

mień i zgody różnych środowisk oraz 

zaniechaniu pracy organicznej nad 

rozwiązywaniem żywotnych proble-

mów społeczeństwa –  z czym się abso-

lutnie zgadzam. 

    Wymieniony w artykule redaktor 

Edmund Osmańczyk – jest dla mnie 

niekwestionowanym Wielkim Patriotą, 
z powodu postawy i dorobku, jaki po-

zostawił. Jego pozycje książkowe, że 

wymienię obok „Sprawy Polaków” – 

„Był rok 1945…”- zawierają prorocze, 

spełnione, wydarzenia. Wyobrażam 

sobie możliwe opinie w obecnym  kli-

macie politycznym: w rodzaju 

„przecież  żył i tworzył w PRL” /a kie-

dy miał żyć?/, „był ambasadorem”  

/chyba w Meksyku/ - a więc popierał 

„reżim”. 

    Na tym zakończę z przesłaniem aby 

Miasto Kalety – Leśny  Zakątek Śląska 

– rozwijało się dla pomyślności społe-

czeństwa i władz samorządowych. 

List czytelnika 

Henryk Anders, Będzin 
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P rawie niezauważalnie minęła nam 
w tym roku pora zimowa i - choć 

śnieg i przymrozki zapewne jeszcze 
nieraz nas zaskoczą- nie da się ukryć, 
że wiosna 2016 dość śmiało puka nam 
już drzwi. Dni są coraz dłuższe, sły-
chać nieśmiałe śpiewy ptaków, w przy-
domowych ogródkach przez zeszło-
roczną trawę przebijają się i zakwitają 
pierwsze kwiatki.  
    W „Leśnym zakątku Śląska” trudno 

byłoby pominąć kontakt z lasem i dlate-

go, gdy tylko zniknie śnieg i ścieżki jako

- tako już się nadają do korzystania,  

siadam na rower i wchłaniam niepowta-

rzalność tej pory roku właśnie w lesie. 

Bezpośredni kontakt z przyrodą ogląda-

ną z niespiesznej  perspektywy dwóch 

kółek jest bowiem wiosną niepowtarzal-

ny i jedyny w swoim rodzaju. Oczywi-

ście każda pora roku w lesie ma swoje 

niewątpliwe uroki, ja jednak stawiam 

właśnie na wiosnę ponieważ nie zaska-

kuje mnie gromadkami hałaśliwych 

„niedzielnych” spacerowiczów, zbiera-

czy jagód, grzybiarzy, z rzadka pojawia 

się też inny rowerzysta czy biegacz. 

Wczesnowiosenna leśna cisza wzboga-

cana jest jedynie szumem potoczków 

spływających po zimie do rzek, a także 

wspomnianymi już pierwszymi trelami 

ptaków. Od czasu do czasu nadłamana 

gałązka spłoszy też stado nie tak jeszcze 

dawno dumnie dokazujących na rykowi-

skach jeleni. I to o nich, a w zasadzie      

o tym, co dźwigają na swoich głowach, 

chciałem właściwie napisać kilka słów. 

    Encyklopedycznie 

Jeleń europejski zachodni (bo właśnie 

taki gatunek zamieszkuje kaletańskie 

okolice)  jest  tzw.  zwierzyną płową, 
zaliczaną do największej w kraju.  Jest 

zwierzęciem o harmonijnej budowie 

ciała. Samce noszą poroże nadające ich 

sylwetce swoiste piękno. Okrywa włoso-

wa (suknia) jelenia ma latem czerwono- 

brunatno-rudawe ubarwienie o różnych 

odcieniach. Zimowa suknia jest płowa. 

Włosy sukni letniej są krótkie, zimą nie-

mal dwukrotnie dłuższe i gęstsze. Na 

pośladkach występuje wydłużona plama 

zwana lustrem. Latem jest ona brązowo-

żółta, zimą żółto-biała. Cielęta są barwy 

rudobrunatnej z żółtawobiałymi plamka-

mi na bokach ciała. Wspólną cechą śro-

dowisk leśnych preferowanych przez 

jelenia jest występowanie w ich obrębie 

lub bezpośrednim sąsiedztwie po-

wierzchni trawiastych (luk, płazowin, 

łąk, pastwisk). Jelenie wykazują wyraź-
ną zmienność sezonową w doborze śro-

dowiska. W okresie wiosennym często 

penetrują łąki i szuwary, latem i jesienią 
lasy dębowo- bukowe, natomiast zimą 
ich najważniejszą ostoję stanowią bory 

sosnowe. Okres rui (rykowisko) przypa-

da na drugą połowę września. Ciąża trwa 

231-238 dni. Łanie rodzą najczęściej 

jedno cielę w roku. Łanie biorą udział w 

rui po raz pierwszy w wieku 2 lat i rodzą 
pierwsze cielę w wieku 3 lat. Młode ro-

dzą się w maju i czerwcu.  

      Jeleń jest zwierzęciem aktywnym 

głównie w dzień, tylko niewielka część 
aktywności przypada na godziny nocne. 

Naturalny rytm aktywności dobowej 

ulega zakłóceniu przez wiele czynników, 

np. nękające owady, człowieka, drapież-
niki. Aktywność jeleni zmniejsza się 
zimą, wzrasta latem. Na sen jelenie prze-

znaczają zaledwie 60-100 minut na do-

bę. Społeczne zachowanie się jeleni 

obejmuje takie przejawy jak znakowanie 

terytorium, oddawanie moczu, wydziela-

nie zapachu, wydawanie głosu, ruchy        

i terytoria chmar. Jeleń jest zwierzęciem 

stadnym o wysokim stopniu rozwoju 

społecznego. System społeczny opiera 

się na matriarchacie. Opieka macierzyń-
ska jest u tego gatunku przedłużona do 

trzeciego roku życia potomstwa. Samce 

wykazują niższy poziom stadności.           

W obrębie chmary jeleni występują gru-

py rodzinne składające się z łani i jej 

potomstwa z bieżącego i poprzedniego 

roku. Te podstawowe grupy są stałe. 

Łączą się z innymi w większe zgrupowa-

nia, których skład się ustawicznie zmie-

nia. Do chmar dołączają okresowo zwie-

rzęta samotne. W czasie wycieleń (maj-

czerwiec) jednoroczne jelenie są wypę-
dzane przez matki i tworzą luźne ugru-

powania lub przebywają samotnie na 

obrzeżach terytorium łani. Po urodzeniu 

cieląt łanie dopuszczają na powrót do 

grupy swe zeszłoroczne potomstwo. 

Samce zrywają więzy z grupą matriar-

chalną wcześniej niż samice. Dołączają 
one do chmar męskich w których byki 

przebywają przez większą część roku. 

Stare byki prowadzą czasem samotniczy 

tryb życia. Chmary jeleni nie bronią ak-

tywnie areału swojego występowania. 

Najlepsze tereny zajmują chmary łań        
z potomstwem. Na nich odbywa się ruja 

i wycielenia. Ugrupowania byków zaj-

mują tereny peryferyjne. Wśród byków 

istnieje wyraźna hierarchia dominacji, 

zanikająca wraz ze zrzucaniem poroża. 

Nowo uformowane hierarchia po odbu-

dowaniu poroża jest często odmienna od 

poprzedniej. Prawdziwe walki występują 
tylko wśród 7-9 letnich byków w okresie 

rui.  

Poroże 
Poroże jelenia (wieniec) składa się          
z dwu tyk z odgałęzieniami (odnogami). 

W sile wieku na każdej tyce są trzy od-

nogi- oczniak, nadoczniak, opierak oraz 

korona mająca trzy i więcej odnóg. Na 

powierzchni tyki i dolnych części odnóg 

często występują drobne zgrubienia 

(zwane perłami), a u podstawy tyki róża. 

Nasady (możdżenie), stanowiące podsta-

wę przyszłego wieńca, zaczynają wyra-

stać w 7-8 miesiącu po urodzeniu zwie-

rzęcia. Wkrótce formuje się na nich pier- 

O „rogożach” słów kilka,  czyli- marcowe otwarcie sezonu zbierackiego  

Jeleń dwudziestak przed rykowiskiem 
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wsze poroże w postaci nie rozgałęzio-

nych i niezbyt wysokich tyk, nie posia-

dających jeszcze róż. Jelenia o takim 

wieńcu określa się mianem szpicaka. To 

poroże wycierane jest ze scypułu zwykle 

we wrześniu, a w kwietniu, maju następ-

nego roku zostaje zrzucone. W trzecim 

roku życia jeleń nakłada swój drugi wie-

niec, wycierany zwykle w sierpniu.       

W tej klasie wieku występują przeważ-
nie szóstaki, tj. Osobniki mające dwie 

odnogi: oczniak i opierak oraz tykę za-

kończoną grotem i posiadającą już różę.     
    Z wiekiem liczba odnóg w porożu 

jelenia się zwiększa, do pełni rozwoju 

osobniczego (10-14 lat), a potem maleje.  

Wieniec o pięciu odnogach na każdej 

tyce określa się mianem dziesiątaka re-

gularnego, w razie natomiast mniejszej 

liczby odgałęzień na jednej z tyk- niere-

gularnego. Wśród osobników w pełni 

dojrzałych fizycznie często w lesie spo-

tykamy dwunastaki i czternastaki 

(poroże czternastaka to podobno maksi-

mum na co można liczyć, jeżeli chodzi  

o znaleziska z kaletańskich lasów), rza-

dziej szesnastaki i osiemnastaki, a dwu-

dziestaki, dwu- czy czterodwudziestaki 

są już bardzo rzadkie. Osobniki w śred-

nim wieku zrzucają poroże w marcu lub 

kwietniu, nowe zaś wycierają na przeło-

mie lipca i sierpnia.    

    Wraz z wiekiem byka okresy wyciera-

nia i zrzucania poroża ulegają przyspie-

szeniu. Maksymalna długość życia jele-

nia szlachetnego wynosi około 20 lat, 

średnia- 5-6 lat. 

   Pięknie wytarta tyka ze świecącymi 

grotami (ostro zakończonymi, wyszlifo-

wanymi zakończeniami odnóg), dobrze 

uperlona (czyli pokryta drobnymi zgru-

bieniami) z grubą różą (to taki pierścień 
kostny, otaczający początek tyki) osa-

dzoną na możdżeniu- pniu wyrastającym 

z czaszki zwierzęcia, jest obiektem wes-

tchnień wielu poszukiwaczy. 

   Tyka składa się z od-

nóg o specjalnych na-

zwach. Nad różą jest 

oczniak, potem nadocz-

niak, choć nie zawsze 

występuje,  zwykle        

w połowie tyki jest opie-

rak, a nad nim grot, jeśli 
poroże nie ma już więcej 

odnóg. Gdy zakończe-

niem tyki są dwie odno-

gi, nazywamy to widlicą, 
a  jeśli trzy i więcej jest 

to korona. Byk, który ma 

trzy odnogi i więcej       

w zakończeniu tyki na-

zywany jest koronnym. 

Gdy korony kończą obie tyki wieńca jest 

to byk obustronnie lub regularnie koron-

ny, a gdy tylko jedną- jednostronnie, lub 

nieregularnie koronny. Czasem pod ko-

roną, nad opierakiem (stosunkowo rzad-

ko) występuje jeszcze odnoga podkoron-

na, zwana wilczą odnogą. 

Zbieracze 
   Jak już wyżej wspomniałem- wczesno-

wiosenny las pozbawiony jest przypad-

kowych spacerowiczów i amatorów ru-

na. Tym pierwszym najzwyczajniej w 

świecie jest za zimno, drudzy nie mają 
jeszcze czego zbierać. Jednak od czasu 

do czasu marcowo- kwietniowy las         

i jego okolice przemierza specjalna gru-

pa pasjonatów- zbieracze poroża, na 

Śląsku znani jako „rogoże” . 

    „Rogoże” dzielą się na zwykłych hob-

bystów, którzy po prostu lubią długie 

spacery po lesie i zapaleńców biorących 

w marcu dwu albo trzytygodniowy urlop 

po to tylko, by spędzić go na poszukiwa-

niach poroża. Z relacji okolicznych le-

śników wiadomo na przykład                 

o „rogożach” wielokrotnie penetrujących 

las pomiędzy Tworogiem a Kaletami.   

W innych leśnictwach też ich nie braku-

je.  

   Gdzie znaleźć trofeum? Jedna z głów-

nych zalet całej zabawy polega na tym, 

że nie ma „bankowych” miejscówek. 

Chmary byków przemieszczają się           
w poszukiwaniu pożywienia, a poroże 

tracą nierzadko przypadkowo, np. pod-

czas skoku. Dlatego też doświadczeni 

zbieracze często odwiedzają miejsca,     

w których jelenie ścieżki przecina stru-

myk, rzeczka, albo po prostu głęboki 

rów. W  lutym zrzutów należy wypatry-

wać w miejscach dokarmiania – przy 

paśnikach i nęciskach, w marcu dobrze 

rozszerzyć obszar zainteresowania do 

pól, polan i ściernisk, zaś w kwietniu 

poroża można znaleźć niemal w każdej 

części lasu, a bywa, że i na drodze.  

    Biorąc pod uwagę, że w samych tylko   

Nadleśnictwach Świerklaniec i Koszęcin 

naliczono właśnie około 1600 sztuk jele-

ni (odpowiednio- 900 i 700), z których 

spory procent stanowią byki- istnieje 

spore prawdopodobieństwo, że cierpli-

wość  w końcu da efekty. 

   Po co komu poroże? Tu odpowiedź też 
nie jest jednoznaczna. Większość  
„rogoży” to typowi kolekcjonerzy, dla 

których wieniec „dwudziestaka” to 

prawdziwy powód do dumy. Eksponują 
swoje trofea w specjalnych pomieszcze-

niach, wieszają na ścianach, zaś każde 

kompletne poroże opatrzone jest datą zna-

lezienia. W swoim towarzystwie znają się 
jak „łyse konie”, a jest to bardzo przydat-

ne zwłaszcza z jednego powodu. Po sezo-

nie na zrzuty, zazwyczaj w maju, towa-

rzystwo zbierające w jednym rejonie spo-

tyka się na swoistych zjazdach, gdzie 

oprócz doświadczeń „rogoże” wymieniają 
się także trofeami dopasowując odpo-

wiednie tyki na pochodzące z tego same-

go wieńca- bo tylko kompletny wieniec 

ma dla nich prawdziwą wartość (zasadą 
jest, że jeleń tracący jedną tykę pozbywa 

się drugiej w ciągu następnych 24 godzin- 

oczniak 

nadoczniak 

świece 

grandle 

grzywa 

badyl 

raciczki racice 

pędzel 

lustro 

kwiat 

suknia 

korona 

opierak 

broda 
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W   sobotę, 5 marca, w Miejskim 
Domu Kultury w Kaletach od-

był się koncert Piotra Polka z okazji 
Dnia Kobiet.  
   Sala widowiskowa wypełniona była po 

brzegi. Bilety na to wydarzenie rozeszły 

się jak świeże bułeczki, a goście przyje-

chali do nas nawet z kilkunastu gmin 

ościennych. Na wstępie Burmistrz Mia-

sta Klaudiusz Kandzia przywitał Piotra 

Polka w Kaletach i poinformował, że 

bardzo miło nam gościć tak wspaniałego 

artystę, tym bardziej, że pochodzi on 

właśnie z naszego miasta.  

   Piotr Polk jak zwykle pokazał wielką 
klasę. Doskonale przygotowany repertu-

ar wokalny, do tego zabawne monologi   

i anegdoty rozbawiły publiczność,           

a owacjom i bisom nie było końca.        

W wydarzeniu oprócz licznie zgroma-

dzonych mieszkańców i gości z gmin 

sąsiednich udział wzięła również najbliż-
sza rodzina Piotra Polka.  

   Po koncercie wzruszony artysta jesz-

cze długo nie opuszczał sali rozmawia-

jąc, udzielając autografów i pozując do 

wspólnych zdjęć.  
    Burmistrz Miasta Kalety dziękuje 

dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury 

w Kaletach Marianowi Lisieckiemu za 

organizację koncertu oraz publiczności 

za tak liczny udział w wydarzeniu.  

Piotr Polk w Kaletach. 
Koncert zgromadził tłumy 

fanów  

Informacja  
Koła PZW Kalety 

Skarbnik Koła  przyjmuje 

opłaty za wędkowanie       

w roku 2016 w Miejskim 

Domu Kultury, w każdy 

poniedziałek, pomiędzy  

godziną 17.00  a  19.00 (sala „Słoneczna” 

na I piętrze budynku).  Jacek Lubos 

bo najzwyczajniej w świecie za-

kłóca mu ona utrzymanie głowy  w rów-

nowadze)..  

   Inna grupa zbieraczy poroża to okreso-

wi „smallbiznesmeni”, którzy łączą hob-

by  z korzyściami majątkowymi. Podob-

nie bowiem jak można sprzedać w sku-

pie grzyby i jagody, tak też swoich han-

dlowych amatorów ma poroże. W takich 

transakcjach kompletność wieńców ma 

małe znaczenie, za to liczy się przede 

wszystkim waga. Za duże, nie połamane 

poroże o ciemnej barwie można dostać 
nawet do 100 złotych za kilogram, za 

zrzuty pośledniej jakości ceny wahają się 
od 40 złotych wzwyż. Transakcji doko-

nać można albo u objazdowych handla-

rzy, którzy po sezonie przemierzają 
śródleśne miejscowości pytając o towar 

„z pierwszej ręki”, albo w specjalnie 

trudniącym się takim handlem firmach. 

   Co się z porożem dzieje w dalszej ko-

lejności? Ano staje się ono podstawo-

wym materiałem tak zwanej galanterii 

myśliwskiej. Wykonuje się z nich biżu-

terię łowiecką, guziki do marynarek        

i koszul, meble, żyrandole, świeczniki, 

uchwyty do sztućców, rękojeści noży. 

Jest wielu chętnych na tego typu wyroby 

i to nie tylko wśród myśliwych.  Cieka-

wostką jest tu fakt, że część firm zajmuje 

się rozcieraniem zakupionego poroża na 

proszek, który następnie eksportowany 

jest na Daleki Wschód, zaś  tam stanowi 

dodatek do leków m.in. stymulujących 

libido. 

    Kto może zostać „rogożem”? Zasadni-

czo każdy, bo zbieranie poroża traktowa-

ne jest na równi ze zbieraniem jagód czy 

grzybów. Za posiadanie zrzutów nie 

może nas ukarać Straż Leśna, zaś prawo 

gwarantuje nam swobodny wstęp do 

lasów  (z wyjątkiem specjal-

nie oznaczonych rejonów, 

np. ostoi zwierzyny na które 

natknąć się można w koszę-
cińskiej części kaletańskich 

lasów). Jedyne ograniczenie 

to zakaz wynoszenia z lasu 

poroża z czaszką zwierzęcia. 

No i trzeba oczywiście za-

chowywać się zgodnie          

z leśną etykietą, pamiętając, 

że w lesie jesteśmy jedynie 

gośćmi, a jelenie- gospoda-

rzami.  

   Tak więc wszystkich lubiących las          

i dysponujących dużą ilością wolnego 

czasu zachęcam do spróbowania swoich 

sił w tej profesji zbierackiej. Być może 

odkryjecie Państwo swoje nowe hobby...   

Żyrandol z jeleniego poroża 

Jacek Lubos Poroże czternastaka 

Zestaw do golenia  wykonany przy użyciu          

jeleniego poroża. 
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Kalety, dnia 22 lutego 2016 r. 

OGŁOSZENIE 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 wynikających z 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 roku, 
Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie  

miasta Kalety w 2016 roku. 
Komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 22 lutego 2016 r. 

rozpatrzyła i przedstawiła do zaopiniowania Burmistrzowi oferty realizacji zadania. 

Burmistrz Miasta Kalety przyznał dotacje na realizację następujących zadań: 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta     
Kalety w 2016 roku 

Stowarzyszenie Nazwa zadania Kwota dotacji 
(w zł) 

  
Klub Sportowy 

Unia Kalety 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez or-

ganizowanie  i prowadzenie zajęć sportowych dzieci i 

młodzieży jako czynnika edukującego, wychowawczego i 

wspierającego rozwiązywanie problemów społeczeństwa 

o niskim statusie materialnym. 

  

 

  
90.550,00 

 LKS Małapanew  
Kuczów 

  

Szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną 
 

36.450,00 

Uczniowski Klub 
Sportowy               

w Kaletach 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży za-

grożonej patologią z terenu miasta Kalety  w 2016 roku. 

  

  
500,00 

 Towarzystwo       
Przyjaciół Dzieci, 
Śląski Oddział    

Regionalny 

Prowadzenie klubu speedrowerowego oraz szkolenie 

dzieci i młodzieży w zakresie speedrowera wraz z rozwo-

jem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na 

terenie Miasta Kalety. 

  

  
7.500,00 

Śląski Klub         
Kyokushin Karate 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 

i młodzieży z terenu Miasta Kalety. 
2.300,00 

W  dniu 06.03.2016 roku w siedzi-
bie Klubu sportowego LKS 

MAŁAPANEW KUCZÓW odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo - 
Wyborcze.  
    Gości w osobach: Burmistrza Klau-

diusza Kandzia, Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Eugeniusza Ptak, Przewodni-

czącą Komisji Sportu Radna Irena No-

wak, Radnych Dzielnicy Teresę Mryka  

i Alojzego Rupik przywitał Prezes Klubu 

Stanisław Nowak. Następnie wybrano 

Przewodniczącego Obrad, którym został 

Zygmunt Mirowski. Po odczytaniu spra-

wozdań: merytorycznego, finansowego    

i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie 

udzielono absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Klubu. O głos poprosili: Pre-

zes Klubu, Burmistrz Miasta, Przewod-

niczący Rady Miejskiej i Radni.  

    W kolejnym punkcie zebrania powo-

łana została Komisja Skrutacyjna celem 

przeprowadzenia wyborów Zarządu Klu-

bu. W jej skład weszli: Krzysztof Musik 

i Marcel Janus. Po przemówieniach 

przystąpiono do wyboru nowego Preze-

sa. Zgłoszona została jedna kandydatura 

i jednogłośnie na kolejną kadencję funk-

cję powierzono Stanisławowi Nowako-

wi. Do Zarządu Klubu LKS MAŁAPA-

NEW weszli również: Dariusz Opara, 

Krzysztof Kłosek, Zygmunt Mirowski, 

Piotr Krawczyk, Adam Kąkol, Jacek 

Machura, Alojzy Rupik i Paweł Popierz. 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

Jacek Rupik, Daniel Bawecki i Krzysz-

tof Myrcik.  

   W wolnych wnioskach głos zabrał 

założyciel Klubu 

Jerzy Bonk, który 

przedstawił histo-

rię murawy bo-

iska w Kuczowie, 

która służyła Klu-

bowi Małapanew 

przez czterdzieści 

lat. Symboliczną 
wiązanką kwiatów podziękował osobom 

zaangażowanym w jej remont, Burmi-

strzowi Klaudiuszowi Kandzia, Prze-

wodniczącemu Rady Miejskiej Eugeniu-

szowi Ptak i byłemu radnemu Rady 

Miejskiej w Kaletach z Kuczowa Zyg-

muntowi Mirowskiemu.  

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze LKS Małapanew Kuczów  

Zygmunt Mirowski 
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W  lutym bieżącego roku zakoń-
czone zostały prace związane z 

wykonaniem remontu sali posiedzeń w 
budynku Urzędu Miejskiego w Kale-
tach.  
    To reprezentacyjne miejsce w urzędzie 

od dawna było w nie najlepszej kondycji 

wizualnej i decyzja o jej modernizacji 

zdawała się być jedyną słuszną. 
Pierwszym etapem remontu była wymia-

na instalacji centralnego ogrzewania, 

którą wykonano w ramach prac termomo-

dernizacyjnych Urzędu Miejskiego, ze 

środków pozyskanych przez Miasto Ka-

lety z Mechanizmu Finansowego Euro-

pejskiego Funduszu Gospodarczego 2009

-2014.  

    Kolejne prace 

były konsekwen-

cją tych z pierw-

szego etapu. Od-

nowiono ściany, 

w y m i e n i o n o 

oświetlenie, za-

montowano żalu-

zje wewnętrzne 

oraz nowoczesny 

sprzęt multime-

dialny z nagło-

śnieniem, a także 

dla zwiększenia 

funkcjonalności pomieszczenia, odtwo-

rzono istniejące 

drzwi pomiędzy 

salą a biurem są-
siednim. Dzięki 

temu, pomieszcze-

nia te mogą funk-

cjonować równo-

cześnie bądź nie-

zależnie - tworząc 

dodatkową salkę 
konferencyjną lub 

powiększając salę 
posiedzeń.  

    Nowe życie 

zyskał również 

stary, drewniany parkiet, który po wycy-

klinowaniu prezentuje się wyjątkowo 

pięknie. Z sali zniknęły przestarzałe krze-

sła i stoliki, a w ich miejsce pojawiły się 
nowoczesne meble konferencyjne.  

    Gruntowny remont, który został prze-

prowadzony, zdecydowanie poprawił 

wizerunek pomieszczenia, w którym od-

bywają się nie tylko sesje Rady Miej-

skiej, a także różnego rodzaju konferen-

cje i uroczystości. Nowo wyremontowana 

sala będzie również służyć jako sala ślu-

bów.  

Nowoczesna i komfortowa sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach   

26  lutego Lidzbark gościł przed-
stawicieli miast Sieci Cit-

taslow. Po raz pierwszy   w tym mie-
ście odbyły się warsztaty dotyczące 
Krajowej Sieci Miast Dobrego Życia.  
   Wśród uczestników byli oczywiście 

gospodarze z burmistrzem Maciejem 

Sitarkiem na czele, a także przedstawi-

ciele Urzędu Marszałkowskiego z Olsz-

tyna oraz miast członkowskich: Działdo-

wa, Olsztynka, Bisztynka, Lubawy, No-

wego Miasta Lubawskiego, Kalet, Nidzi-

cy, Rynu, Dobrego Miasta, Lidzbarka 

Warmińskiego, Pasymia, Górowa Iła-

wieckiego, Nowego Dworu Gdańskiego   

i Nowego Stawu.  

   Uczestnicy wysłuchali wykładu 

dr. hab. inż. arch. Krzysztofa 

Skalskiego, specjalisty w dziedzi-

nie odnowy i rewitalizacji miast, 

członka Międzynarodowego Ko-

mitetu Naukowego Cittaslow. 

Ideę Cittaslow przedstawił za-

stępca dyrektora Departamentu 

Polityki Jakości Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa War-

mińsko-Mazurskiego Stanisław Harajda. 

Jednym z ważniejszych tematów spotka-

nia było także pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na rozwój miasta Cit-

taslow. Rozmawiano także o zbliżającym 

się festiwalu miast Cittaslow w Lubawie 

(przypomnijmy, że w roku 2017 festiwal 

odbędzie się w Kaletach).  

    Członkowie miast przynależących do 

Sieci odwiedzili m. in. Muzeum Pożar-

nictwa, a także obejrzeli spektakl teatral-

ny pt.: ”Piosenka jest dobra na wszyst-

ko” przygotowany przez zespół Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbar-

ku.  

Delegacja miasta Kalety na warsztatach Cittaslow             
w Lidzbarku     

 18  lutego br. odbyło się postę-
powanie przetargowe na 

przebudowę zdegradowanego obszaru 
śródmieścia na mały rynek oraz roz-
budowę sieci kanalizacji deszczowej, 
wodociągowej i oświetlenia terenu       
w Kaletach przy ul. 1 Maja wraz         
z wykończeniem elewacji pierzei tego 
placu. W postępowaniu wygrała firma 
PPHU„Instal– Budotech” Jan Gorol   
z Kamienicy.  

    Prace rozpoczną się już od połowy 

marca, natomiast termin zakończenia 

inwestycji zaplanowano na 31 sierpnia 

2016 r. Wykonawca udzielił 5 letniego 

okresu gwarancji na wykonane prace.  

Znamy wykonawcę prac 
przy „małym rynku” 

Bolesław Gruszka 

Jacek Lubos 
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J eszcze w marcu 2016 r., po roz-
strzygnięciu przetargu, znany bę-

dzie wykonawca przebudowy ulicy 
Dębowej w Truszczycy.  
   Trzeci etap jej przebudowy polegać 
będzie na wykonaniu nawierzchni z mie-

szanek mineralno - bitumicznych. War-

stwa asfaltowa ułożona zostanie na pod-

budowie z kamiennych kruszyw łama-

nych. Pobocze drogi o szerokości 0,5 m 

zostanie utwardzona tłuczniem natural-

nym. Długość remontowanego odcinka 

drogi wyniesie 268 mb. Przypomnijmy, 

że w latach 2014 - 2015 Miasto Kalety 

wykonało nawierzchnię asfaltową 
dwóch odcinków ul. Dębowej o łącznej 

długości 400 mb.  

Kolejny etap asfaltowania 
ulicy Dębowej w Kaletach  

Jan Potempa 

Ulica Młyńska w Mokrusie 
z nakładką asfaltową   

P od koniec miesiąca marca bieżące-
go roku zostanie wyłoniony wyko-

nawca przebudowy drogi gminnej ul. 
Młyńskiej w Kaletach - Mokrusie.  
   Zostanie przebudowany odcinek drogi 

o długości 419 mb do skrzyżowania         

z ulicą Wierzbową. Roboty będą polegać 
na wykonaniu nawierzchni z mieszanek 

mineralno - bitumicznych, na podbudo-

wie z kamiennego kruszywa łamanego. 

Pobocza drogi o szerokości 0,5 m zosta-

ną utwardzone tłuczniem naturalnym. 

   Roboty zostaną rozpoczęte niezwłocz-

nie po wyłonieniu wykonawcy przedmio-

towego przedsięwzięcia.  

  

Jan Potempa 

3  marca 2016 roku Miasto Kalety zło-
żyło do Urzędu Marszałkowskiego 

Woj. Śląskiego wniosek na realizację 
projektu pn. Przeciwdziałanie niskiej 
emisji poprzez montaż układów solar-
nych oraz ogniw fotowoltaicznych –       
w mieście Kalety Leśnym Zakątku Ślą-
ska.  
   Tym samym Miasto wyraziło chęć pozy-

skania ponad 4,5 miliona złotych dotacji na 

montaż instalacji do produkcji zielonej 

energii dla gospodarstw domowych z tere-

nu Kalet. Obecnie nasz wniosek będzie 

oceniany pod względem formalnym i mery-

torycznym. Czy projekt dojdzie do skutku   

i pod koniec 2017 roku będziemy mogli 

szczycić się ponad czterystoma ekologicz-

nymi instalacjami do produkcji ciepłej wo-

dy i prądu, uzależnione jest od uzyskania 

wspomnianej dotacji. Na bieżąco, za po-

średnictwem strony internetowej oraz po-

zostałych źródeł komunikacji, będziemy 

informowali o postępach w niniejszej spra-

wie. Osoby, które zakwalifikowały się do 

projektu zostaną o tym fakcie powiadomio-

ne telefonicznie w momencie pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku miasta Kalety o dota-

cję. Szacowany termin oceny wniosku do  

2 miesięcy.  

Wniosek na montaż kolektorów słonecznych  
i farm fotowoltaicznych dla mieszkańców złożony   

Na  początku marca przy dro-
dze wojewódzkiej nr 908 

(ul. Tarnogórska) stanęły dwa nowe 
"witacze".  
   Zakupione zostały one przez Górnoślą-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A 

w Katowicach na wniosek burmistrza 

miasta Kalety.    

   Witacze nie są typowe. Mają za zada-

nie informować przejeżdżających o fak-

cie istnienia na terenie naszego miasta 

kilku punktów poboru wody dla znacz-

nej części aglomeracji górnośląskiej.    

   Hasło "Woda dla Śląska z Leśnego 

Zakątka – Kalety" będzie promować 
nasze miasto czyniąc je jeszcze bardziej 

rozpoznawalnym na mapie wojewódz-

twa. Gościom z zewnątrz nasze miasto 

kojarzyć się będzie już nie tylko z pięk-

nymi lasami, ale także z czystą wodą, 
która zaopatruje krany tysiące gospo-

darstw domowych.  

Woda dla Śląska  
z Leśnego Zakątka  

Marek Parys 

W ychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom oraz głosom naszych 

mieszkańców zarządzeniem Burmi-
strza Miasta Kalety zmieniono godziny 
urzędowania tutejszego magistratu.  
   Tym samym, począwszy od 1 marca 

2016 roku, Urząd Miejski w Kaletach 

pracuje według następującego harmono-

gramu: 

 

Poniedziałek,  7.30 do 17.00, 

Wtorek, 7.30-15.30,  

Środa, 7.30-15.30, 

Czwartek,  7.30-15.30, 

Piątek, 7.30– 14.00 

 

Nowe godziny pracy  
Urzędu Miejskiego  

w Kaletach 

Agnieszka Kwoka 
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Miasto Kalety sięga po kolejne środki unijne na termomodernizację budynków        
użyteczności publicznej  

Pod  koniec miesiąca marca 
miasto Kalety planuje 

złożyć wniosek o dofinansowanie          
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go 2014 -2020 na realizację projektu 
pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji 
poprzez kompleksową termomoderni-
zację budynków użyteczności publicz-
nej w mieście Kalety – Leśnym zakąt-
ku Śląska”.  
   Projekt swoim zakresem będzie obej-

mował poprawę efektywności energe-

tycznej budynków 

Publicznego Gim-

nazjum w Kale-

tach oraz Miej-

skiego Domu Kul-

tury w Kaletach. 

Dodatkowo na 

dach sali gimna-

stycznej PSP nr 1 

z a m o n t o w a n a 

zostanie farma 

fotowoltaiczna, 

która produkować 
będzie energię 
elektryczną na 

potrzeby gimna-

zjum oraz szkoły podstawowej. Cegły 

elewacji Gimnazjum zostaną jedynie 

odnowione – nie będzie zastosowana 

izolacja zewnętrzna. Budynek Miejskie-

go Domu Kultury w Kaletach natomiast 

zostanie obłożony styropianem i wyko-

nana zostanie nowa elewacja. Dodatko-

wo wymienione zostanie źródło ciepła 

zasilane olejem opałowym oraz przepro-

wadzony zostanie remont pokrycia da-

chu na którym zamontowany zostanie 

układ solarny do produkcji ciepłej wody 

użytkowej. Powodzenie projektu uzależ-
nionej jest jednak od pozytywnej oceny 

naszego wniosku i uzyskania 85% dofi-

nansowania ze środków Unii Europej-

skiej na ten cel. Poniżej prezentujemy 

wizualizację budynku Miejskiego Domu 

Kultury po realizacji inwestycji.  

Od  kilku tygodni trwają inten-
sywne prace przy budowie 

odwodnienia ul. Paderewskiego w Ku-
czowie. Realizacja zadania jest finan-
sowana ze środków Miasta Kalety        
i Powiatu Tarnogórskiego.  
    W pierwszym etapie, który zostanie 
zakończony do 31 lipca 2016 r., inwesty-
cja obejmuje: budowę kanalizacji desz-
czowej i chodnika na ul. Paderewskiego 
od posesji nr 42 (koniec etapu z 2014 
roku) do skrzyżowania z ul. Lubszecką. 
W jej  ramach, w roku 2016 przewiduje 
się m.in. roboty rozbiórkowe nawierzch-
ni chodnika i jezdni, frezowanie na-
wierzchni bitumicznej, wykopy ziemne,  
wykonanie kanału z rur PCV, montaż 
studzienek betonowych, wyłożenie 
chodnika kostką brukową. 
   Drugi etap od skrzyżowania z ul. 
Lubszecką do ul. Tarnogórskiej zre-

alizowany zostanie do 31 lipca     

2017 r.  

Kuczów w budowie 

Klaudiusz Kandzia 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 908  
Tarnowskie Góry– Częstochowa  

18  marca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kale-
tach odbyło się spotkanie przedstawicieli samo-

rządów z miejscowości położonych wzdłuż Drogi Woje-
wódzkiej nr 908. Tematem spotkania była przebudowa 
ww. drogi, która rozpocznie się w 2018 roku. 
    Na zaproszenie Zarządu Dróg Wojewódzkich, na czele        

z dyrektorem Zbigniewem Taborem, w konferencji uczestni-

czyli przedstawiciele firmy projektowej oraz delegacje gmin: 

Kalety, Konopiska, Starcza, Woźniki, Miasteczko Śląskie       

i Tarnowskie Góry. 

   Przedstawiciele firmy projektowej WYG International 

przedstawili zebranym projekt graficzny przebudowy drogi. 

    W jego ramach, jeżeli chodzi o miasto Kalety, uwzględnio-

no budowę chodnika na odcinku Miotek– Zarach, a także 

przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej obecnie z Miotka 

do Mokrusa. Docelowo do ścieżki ma zostać dobudowany 
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VI  Konferencja na temat rewitalizacji Zielonej odby-
ła się 11 marca. Zebranych gości powitali bur-

mistrz Klaudiusz Kandzia i przewodniczący rady miejskiej 
Eugeniusz Ptak.  
   Kolejnym punktem programu było przedstawienie prze radną 
Mirosławę Potempę prezentacji multimedialnej podzielonej na 

dwie części: „Rok 2015 w Zielonej”- w której zobrazowano 

osiągnięcia, jakie dało się uzyskać w Zielonej w roku minio-

nym. Część druga obejmowała plany na inwestycje (miejskie, 

nadleśnictw i lokalnych przedsiębiorców, a także te prowadzo-

ne w kooperatywie) w dzielnicy w roku bieżącym. Wśród tych 

ostatnich pojawiły się m.in. postawienie dużych wiat grillo-

wych (na ponad 30 osób) przy dolnym i górnym zbiorniku. Ich 

wykonawcą będzie Pan Ryszard Wysocki.  

     W ramach tychże inwestycji Miasto zakupiło też nowy 

sprzęt do wypożyczalni sprzętu wodnego- deski SUP oraz dwie 

samoobsługowe stacje naprawy rowerów.  

    Po prezentacji głos zabrali m.in. obaj obecni na sali nadleśni-

czowie (ze Świerklańca i Koszęcina). Nadleśniczy Błaszczyk 

(Świerklaniec) potwierdził sfinansowanie wiaty grillowej nad 

dolnym zbiornikiem, a także zaoferował datek na rzecz rozwo-

ju Zielonej przekazując na ten cel pięcioletni czynsz płacony 

nadleśnictwu Świerklaniec przez dzierżawcę OW 

„Zielona” (ok. 50 tys. złotych).  

    W ciepłych słowach na temat Zielonej i prowadzonej na jej 

rzecz przez miasto Kalety kampanii promocyjnej wypowiedzie-

li się także inni goście- m.in. prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot, 

Andrzej Makowski prezes Ośrodka Badań i Kontroli Środowi-

ska, wiceprezes GPW Mirosław Szemla, czy Zdzisław Unglik- 

emerytowany nadleśniczy z Koszęcina.  

    Burmistrz Klaudiusz Kandzia podziękował wszystkim przed-

stawicielom podmiotów, które mają wpływ i realnie wpływają 
na to, że Zielona co roku pięknieje, powoli wychodzi z cienia, a 

z czasem, mamy nadzieję, stanie się jedną z największych 

atrakcji turystycznych    w okolicy. W ramach podziękowania 

goście otrzymali m.in. obrazy kaletańskiej grupy plastycznej 

"Inspiracje" oraz drobne upominki.  

   Konferencję zakończyła prezentacja nowych elementów in-

frastruktury sportowo- turystycznej, które wzbogacą Zieloną 
już „na dniach”. Zebrani mogli obejrzeć deski Stand Up Paddle - 

VI Konferencja na temat rozwoju Zielonej   

odcinek aż po skrzyżowanie z DW nr 789 w Sośnicy (z „drogą 
sośnicką”). . 

    Przebudowa obejmie łącznie około 40 km drogi (która liczy 

ogółem 47 kilometrów), zaś w jej ramach wykona się m.in. 

odwodnienia, przebuduje mosty i przepusty, skoryguje geome-

trię skrzyżowań,  ujednolici  jezdnię i pobocza. Remont po-

dzielony będzie na 4 odcinki. Chodniki wzdłuż DW 908  zo-

staną tak, aby mierzyły  2,5 metra, co umożliwi wykorzystanie 

ich jako ciągów rowerowo– pieszych. 

     Na dzień dzisiejszy, jak już wspomniano, gotowy jest pro-

jekt graficzny, Trwają prace nad dokumentacją projektową, 
która ma być wykonana do końca bieżącego roku. W roku 

2017 Zarząd Dróg Wojewódzkich wystartuje z gotowym pro-

jektem w konkursie na pozyskanie środków europejskich na 

planowaną inwestycję, zaś prace remontowe rozpoczną się      
w roku 2018.  

Jan Potempa 

Na  początku miesiąca marca bieżącego roku wyło-
niona została firma która realizować będzie re-

monty nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta Kale-
ty.  
   W roku bieżącym przetarg wygrała firma "Repex" z Tarnow-

skich Gór i ona wykonywać będzie naprawy nawierzchni dróg 

gminnych. Roboty zostaną rozpoczęte niezwłocznie kiedy tylko 

pozwolą na to warunki atmosferyczne.  

   W pierwszej kolejności naprawa nawierzchni przeprowadzona 

zostanie na drogach o bardzo zniszczonej nawierzchni. Obecnie 

ustalana jest kolejność przeprowadzenia napraw. 

Remonty cząstkowe dróg i infrastruktury 
towarzyszącej w granicach  

administracyjnych miasta Kalety  
w 2016 roku. 

Andrzej Brysch 
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

Sprawozdanie z XV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

W  dniu 1 marca 2016 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Kaletach odbyła się zwołana w try-
bie nadzwyczajnym, XV sesja Rady 
Miejskiej w Kaletach, której przewod-
niczył Eugeniusz Ptak - przewodniczą-
cy Rady Miejskiej.  
   W związku z udziałem w sesji 14 rad-

nych, obrady były prawomocne. W trak-

cie sesji radni podjęli następujące 

uchwały: 

Nr 116/XV/2016 w sprawie zmian bu-

dżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

Nr 117/XV/2016 w zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. 

Nr 118/XV/2016 w sprawie zatwierdze-

nia taryfy na zbiorowe odprowadzenie 

ścieków dla Gminy Kalety. 

Nr 119/XV/2016 w sprawie dopłaty dla 

taryfowych odbiorców usług z zakresu 

zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

Nr 120/XV/2016 w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 

Nr 121/XV/2016 w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyj-

nych pomników przyrody. 

 

Małgorzata Mazur 

2 kwietnia, w sobotę, odbędzie się pierwszy w tym roku czyn społeczny w Zielonej. Wszystkich zainteresowanych estetycznym 

wyglądem naszej wypoczynkowej dzielnicy prosi się o przybycie z własnym sprzętem do porządkowania. Zbiórka o godzinie 

8.00 przy wiacie na wale dzielącym zbiorniki wodne.  

14 maja odbędzie się VI Święto Zielonej. Szczegóły już wkrótce na www.kalety.pl 

W sobotę 16 kwietnia Stowarzyszenie „Leśne Rajzy” organizuje wycieczkę rowerową do rezerwatu „Lasy nad Górną Liswartą”. 

Trasa– ok. 70 km, zbiórka pod MDK w Kaletach o godzinie 8.00. Szczegóły na www.rajzowanie.pl 
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Co słychać w Dziennym Domu Senior Wigor ? 

D zienny Dom „Senior Wigor”         
w Kaletach działa już ponad dwa      

miesiące.  
   Aktualnie nasza grupa seniorów liczy  

11 osób, a najstarsza seniorka ma 86 lat. 

Chcąc szerzej przedstawić działalność 
naszego Dziennego Domu, na początku 

warto wspomnieć o wspaniałej więzi, 

która utworzyła się między wszystkimi 

jego członkami. Dwa miesiące wspólnej 

pracy pozwoliły nam zintegrować się na 

tyle, aby otwarcie i szczerze mówić         
o swoich problemach, marzeniach i spo-

strzeżeniach dotyczących życia. Co-

dziennie staramy się rozwijać nasze pa-

sje, upodobania, umiejętności. W Senio-

rach odzywają się talenty, które nie zo-

stały dotychczas przez nich odkryte jak 

np. zamiłowanie do tańca, śpiewu, te-

atru, poezji, polityki czy historii. Z chę-
cią wykonujemy różnorakie zadania roz-

wijające wyobraźnię i kreatywność.  
   Od niedawna w naszym Domu Seniora 

podopieczni mogą korzystać również       
z pomocy fizjoterapeutki. Prowadzona 

jest rehabilitacja indywidualna. potrzeb. 

Organizowane są zajęcia grupowe i re-

kreacyjne, na które składa się gimnasty-

ka poranna, gry i zabawy ruchowe oraz 

ćwiczenia usprawniające. Ponadto wszy-

scy podopieczni mają możliwość skorzy-

stania z zabiegu masażu klasycznego 

(całościowego i częściowego). Działania 

fizjoterapeutyczne pełnią bardzo ważną 

rolę w poprawie i podtrzymywaniu 

sprawności fizycznej Naszych Seniorów 

oraz korzystnie wpływają na ich samo-

poczucie.  

    28 stycznia br. odbył się Dzień Otwar-

tych Drzwi w Domu „Senior Wigor”. 

Tego dnia zwiedzający mieli okazję za-

poznać się z bogatą ofertą zajęć dla Se-

niorów pozwalającą na aktywne i cieka-

we spędzenie czasu wolnego, a także 

nowoczesną infrastrukturą obiektu, która 

współfinansowana została z dotacji Mi-

nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej.  

    Niedługo wiosna, więcej czasu bę-
dziemy mogli spędzić na świeżym po-

wietrzu, pojawią się nowe możliwości      

i pomysły. Plany mamy ambitne – tak 

jak ambitni są nasi podopieczni 

Aleksandra Cieślik  

niezwykle popularne od niedaw-

na na polskich (i nie tylko) plażach. Na 

ekspozycję wystawiono także dwie sa-

moobsługowe stacje naprawy rowerów. 

     W VI Konferencji na temat rozwoju 

Zielonej uczestniczyli m.in.: Józef Bur-

dziak – Starosta Powiatu Tarnogórskie-

go, Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW   

w Katowicach, Włodzimierz Błaszczyk 

– Nadleśniczy nadleśnictwa Świerkla-

niec, Wojciech Kubica – Zastępca nadle-

śniczego nadl. Świerklaniec, Romuald 

Woźniak – komendant Straży Leśnej, 

nadleśnictwo Świerklaniec, Jerzy Chali-

moniuk- leśniczy Leśnictwa Kolonia 

Woźnicka, Krzysztof Lysik – Nadleśni-

czy nadleśnictwa Koszęcin, Jacek Hała-

daj – leśnictwo Zielona, Zdzisław Un-

glik – były nadleśniczy nadleśnictwa 

Koszęcin, Piotr Biernat- rzecznik praso-

wy GPW, Gabriel Przykuta – dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnow-

skich Górach, Janusz Skoczek – z Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wodnych, Da-

riusz Wójtowicz- wicedyrektor Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych, To-

masz Olczyk – komendant Komisariatu 

Policji w Kaletach, Andrzej Makowski – 

prezes Zarządu Ośrodka Badań i Kontro-

li Środowiska w Katowicach, Robert 

Kuder – prezes Koła PZW Kalety, Izabe-

la Cogiel- wiceprezes stowarzyszenia 

„Nasze Kalety”, przedstawiciele me-

diów, a także mieszkańcy Zielonej oraz 

radni rady miasta Kalety: Adam Ga-

bryś, Antoni Jeż, Grzegorz Krupa, Piotr 

Kuder, Teresa Mryka, Irena No-

wak, Janina Perz, Mirosława Potem-

pa, Eugeniusz Ptak, Krzysztof Ro-

gocz, Alojzy Rupik, Ryszard Sen-

del, Kazimierz Złotosz.  

Jacek Lubos 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ SEGREGOWANYCH 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON I 

Ulice: 30-lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida,  
Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna.  

Terminy: 28  kwiecień, 31 maj, 30 czerwiec, 29 lipiec, 29 sierpień, 29 wrzesień, 31 październik, 29 listopad 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON II 

Ulice: Orzeszkowej, Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Miodowa, Boczna, Myśliwska, 
Powstańców, Paderewskiego. 

Terminy: 25  kwiecień, 30 maj, 28 czerwiec, 28 lipiec, 26 sierpień, 26 wrzesień, 27 październik, 28 listopad 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON III 

Ulice: Brzechwy, Bukowa, Celulozowa, Dębowa, Dworcowa, Fabryczna, Gawlika, Gołębia, Harcerska, Jastrzębia, 
Kilińskiego, Krasickiego, Kruczkowskiego, Konopnickiej, Lubliniecka, Lubszecka, Miarki, Piaskowa, Polna,         
Poprzeczna, Pstrowskiego, Rodziewiczówny, Słoneczna, Wiejska, Zapolskiej. 

Terminy: 22  kwiecień, 23 maj, 27 czerwiec, 26 lipiec, 25 sierpień, 23 wrzesień, 24 październik, 24 listopad 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON IV 

Ulice: Bolesława Chrobrego, Sobieskiego, Pokoju, Rogowskiego, Słowackiego, Gajowa, Kościuszki, Rymera, Krótka, 
Tuwima, Łączna, PCK, Kochanowskiego, Lema, Tylna, Kopernika. 

Terminy: 21  kwiecień, 20 maj, 23 czerwiec, 25 lipiec, 23 sierpień, 22 wrzesień, 21 październik, 21 listopad 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON V 

Ulice: Damrota, Korfantego, Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Plac Zjednoczenia, Witosa, Wodna, Wolności 1-10,   
Lubocz, Sienkiewicza, Długosza, Drozdka, Nałkowskiej, Ligonia, Jaworowa, Żwirki i Wigury. 

Terminy: 19  kwiecień, 19 maj, 20 czerwiec, 21 lipiec, 22 sierpień, 20 wrzesień, 20 październik, 18 listopad 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON VI 

Ulice: Anioła, Borka, Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana 
Pawła II, Jaśminowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności 11-71, Wrzo-
sowa, Zagłoby, Żeromskiego. 

Terminy: 18  kwiecień, 17 maj, 17 czerwiec, 18 lipiec, 18 sierpień, 19 wrzesień, 18 październik, 17 listopad 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON VII 

Ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Bema, Chopina, Gwoździa, Kosmonautów, Leśna, Lipowa, Nowa, Okrzei, Piastów, 
Prusa, Reja, Rycerska, Słowiańska, Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona, Wojska Polskiego.  

Terminy: 14  kwiecień, 16 maj, 16 czerwiec, 15 lipiec, 12 sierpień, 15 wrzesień, 17 październik, 15 listopad 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON VIII 

Ulice: 3-go Maja, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, 
Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła, 1-go Maja, Posterunek Kolejowy.  

Terminy: 11  kwiecień, 12 maj, 14 czerwiec, 14 lipiec, 11 sierpień, 12 wrzesień, 13 październik, 14 listopad 

TERMINY WYWOZÓW ZABUDOWA WIELORODZINNA 
KWIECIEŃ 2015 
Śmieci + BIO                    1, 15,29 

Papier + szkło + plastik      12, 26 

 

MAJ 2015  
 

Śmieci + BIO                      13, 27 

Papier + szkło + plastik      10, 24 

 

CZERWIEC 2015  
Śmieci + BIO                     10, 24 

Papier + szkło + plastik     07, 21 

 

LIPIEC  2015  
Śmieci + BIO                    08, 22 

Papier + szkło + plastik     05, 19 

 

 

SIERPIEŃ 
Śmieci + BIO                     05, 19 

Papier + szkło + plastik  02, 16,30  

 

WRZESIEŃ 
Śmieci + BIO                  02, 16,30  

Papier + szkło + plastik     13, 27  

 

 

PAŹDZIERNIK 2015  
Śmieci + BIO                     14, 28 

Papier + szkło + plastik     11, 25 

 

LISTOPAD 2015  
Śmieci + BIO                     10, 25 

Papier + szkło + plastik     08, 22 

WYWÓZ NASTĄPI W GODZINACH POMIĘDZY 6.00 A 16.00. 
W DNIU WYWOZU, OD GODZINY 6.00, POJEMNIKI POWINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĘ  

(PRACOWNICY FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY NIE MAJĄ PRAWA WCHODZENIA NA TEREN POSESJI). 
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Zarząd Klubu Sportowego Unia w Kaletach składa serdeczne podziękowania za pomoc  
w zorganizowaniu loterii Fantowej 06 lutego 2016 roku podczas  

Zabawy Karnawałowej Sportowców  
 

Fanty loterii fantowej ufundowali: 

„EKO-TECH” Marek Jelonek,   „DUET” Ewa Budny,   Damian Jelonek,  Anna i Michał Olszewscy,  DELIKATESY 
Jacek Olek  Dominik Olek,   „STOLKO” Krzysztof Rogocz, ATELIER Iwona Pyka-Jeziorowska,  „EL-VID” Michał 

Parys i Marian Budny,  Ewa i Krzysztof Jośko, mgr Sabina Kosmala,  „PRODBRUK”  Oskar i Zygfryd Peła,     
„TECHPLAN” Grzegorz Guder, „A&M  PLAST” Mirosław Ocelok,  „SIMONT” Szyman Ocelok,   Sebastian Breguła, 
„GALBUD” Tomasz Galios,  „AVON” Barbara Smoleń, Henryk Masoń, WURTH (Dominik), SKLEP WIELOBRAN-
ŻOWY Aleksandra Lisiecka,  Agencja Ubezpieczeniowa Mariusz Jegier,  Firma Usługowo Handlowa Tomasz Rapciński,   

TARTAK KALETY Jacek Rogocz,  Nojman Zuzanna i Bolesław,  Justyna Kotala, Zakład Usługowo-Handlowy           
Mirosław Kukuła,  Sklep Motoryzacyjno-Rowerowy IMTA,  FRAMAR Maria i Franciszek Jagusiak,  „IWROM”       

Roman Gansiniec, „ALMO” Adam Olszowski,  „PREMIO” Paweł Grzelczak,  „INSTAL-BUDOTECH BIS” Mirela-
Skrzypiec i Jan Gorol, Radosław Kopeć, „Stylizacja Paznokci” Maria Pasich, HDI-WARTA oddz. Chorzów,  

Restauracja „PIZZERIA”, „BUKIECIARNIA” Joanna Sendel, „STAD” Adam Imiołczyk, Restauracja „GOŚCINNA”, 
Salon Fryzjerski Bogusława Mrozińska oraz „Fotoidruk” Damian Zymela. 

 

Nagrody główne ufundowali:  
EKO-TECH  Marek Jelonek:   I nagroda ( POBYT W HOTELU „ZAGROŃ” ), 

TECHPLAN  Grzegorz Guder i Agencja Ubezpieczeniowa  Mariusz Jegier:  II nagroda ( ROWER ),  
PW GALBUD  Tomasz Galios i  A&M  PLAST Mirosław Ocelok: III nagroda ( BON WARTOŚCI 300 ZŁ,              

na zakupy w MEDIAEXPERT ). 
 

Wszystkim sponsorom i biorącym udział w loterii oraz wszystkim osobom, które pomogły nam w przygotowaniu 
loterii i czuwały nad jej prawidłowym przebiegiem  

 

serdecznie dziękujemy! 
 

Szczególne podziękowania za piękne ustrojenie sali i stołów składamy Paniom: Barbarze Krawczyk i Brygidzie     
Mazur, natomiast za pomoc w przygotowaniu fantów dziękujemy Paniom: Barbarze Smoleń, Elwirze i Oliwii      

Guder,  Zuzannie Jelonek, Ilonie i Natalii Urbańczyk,  Barbarze Jegier oraz Paulince i Kornelii Galios)  . 
 

Dziękujemy również:  
Drużynie oldbojów KS Unia za pomoc w przygotowaniach,  
Dyrekcji Miejskiego Domu Kultury za wypożyczenie sali, 

Dyrekcji Gimnazjum za wypożyczenie krzeseł , 
Pani Jadwidze Fabiańczyk i Grupie Tańca Nowoczesnego MDK  za sympatyczny pokaz tańca, 

Grupie tanecznej MISTRAL i Firmie FOTOBAR za wspaniałe i profesjonalne pokazy. 
 

Ze sportowym pozdrowieniem 
ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO UNIA W KALETACH 

Xymena Sudakowska 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
 

Urząd Miasta Kalety informuje, że w miesiącu kwietniu br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
bezpośrednio sprzed posesji w zabudowie JEDNORODZINNEJ w tym samym dniu co odbiór odpadów  

komunalnych zgodnie z harmonogramem wywozów,   

zaś w zabudowie WIELORODZINNEJ zbiórka nastąpi sprzed boksów śmietnikowych w dniu 01.04.2016 r. 
 

Zbiórkę przeprowadzi firma PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa z siedzibą w Konopiskach. 

 

W ramach zbiórki będą zbierane z gospodarstw domowych odpady wielkogabarytowe z umeblowania mieszkań, 

typu: stare meble, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, stolarka budowlana bez szyb (okna, drzwi). 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane, panele, płoty, wanny,        

umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, 

kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.  

Zbiórka ww. odpadów następuje nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Zapraszamy 
wszystkich klientów 

do zakupu mięsa  
i wyrobów  

wędliniarskich 
po cenach hurtowych  
w naszym nowym zakładzie masarskim. 

 

Przyjmujemy również  
zamówienia telefonicznie. 

 

Zakład Masarski Dominik Lubos 
Kalety-Drutarnia, ul. Rzeczna 49 

tel. 609 738 884 
Zakład czynny od poniedziałku do piątku        

od godz. 7.00 do godz. 15.00 

 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

ul. Żwirki i Wigury 2  
 

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  

Janusz Maruszczyk.  
 

Materiały do Biuletynu przyjmowane są  do    

ostatniego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

 jacek.lubos.mail@gmail.com  
oraz w Urzędzie  Miejskim, w pokoju nr 23 b.    

     

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  
(034) 352– 76 –52,  

pon. 7.30-17.00, wt. – czw.  
7.30-15.30 , pt. 7.30-14.00   

 

Kontakt w sprawie reklam               

i ogłoszeń:  
(034) 352– 76 –52 (Janusz      

Maruszczyk),  
biuletyn@kalety.pl 

(reklamy tylko w plikach JPG) 
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  
 

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  

Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.    
 

Druk: Foto– Zymela, 42– 660 Kalety,  
ul. Drozdka 39, www.fotoidruk.pl,  

 

Nakład 800 egz. 

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 


