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Miasto Kalety zyska kolejną atrakcję  

Z godnie ze wstępnymi ustaleniami, w poszczególnych 
dzielnicach Kalet, których historia zapoczątkowana 

została przez wykorzystujące spiętrzenia wody potoku 
Babieniczka (Psarka) i Małej Panwi kuźnice - Mokrusie, 
Zielonej, Miotku, Kuczowie, Jędrysku, Truszczycy i Dru-
tarni, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu urlopowego sta-
ną stylizowane drewniane figury kuźników.  
    Pracą nad wykonaniem rzeźb zajmie się znany w okoli-
cy   m. in. z rzeźbienia figur do stojącej na rynku w Woźni-
kach szopki bożonarodzeniowej, mieszkaniec naszego miasta
- Pan Ryszard Wysocki.  
    Do grona siedmiu kuźników dołączy też rzeźba postaci 
Johanna Ferdinanda Koulhaasa, która stanie przy Miejskim 
Domu Kultury.   

Rzeźby Ryszarda Wysockiego z szopki przy woźnickim rynku.  
 Foto: www.wozniki.pl 

Coraz bliżej członkostwa w Stowarzyszeniu Miast Dobrego Życia 

M iasto Ka-
lety prze-

słało w miesiącu 
lutym do urzę-
dów miast, któ-
rych delegacje 
zajmą się jej we-

ryfikacją, wypełnioną tabelę z sa-
mooceną w zakresie siedmiu ma-
kroobszarów: energia i polityka 
środowiskowa; polityka infrastruk-
turalna; polityka jakości życia 
miejskiego; rolnictwo, turystyka, 
rzemiosło; gościnność, świadomość, 

szkolenia; spójność społeczna; 
partnerstwa. 
     Po zapoznaniu się z materiałami 
komisje z  Olsztynka (miasta– opie-
kuna w procesie uzyskiwania człon-
kostwa), Barczewa i Nowego Miasta 
Lubawskiego odbędą wizytę weryfi-
kacyjną w Kaletach w dniach 28-30 
marca br. Jeżeli łączona warmińsko– 
mazurska delegacja wysłana przez 
Krajowy Komitet Koordynujący Cit-
taslow uzna, iż nasze miasto spełnia 
wymogi członkowskie, to jest  50% 
wymagań w zakresie wspomnianych 

wyżej makroobszarów, Kalety zosta-
ną przyjęte w poczet członków sto-
warzyszenia na najbliższym zebraniu 
Zgromadzenia Ogólnego Międzyna-
rodowego Miast Cittaslow, które od-
będzie się w dniach 18-21 czerwca   
w Midden- Delfland w Holandii.  
    Miasto Kalety kandyduje do człon-
kostwa w Cittaslow wraz z miastami: 
Pasym, Nidzica, Górowo Iławieckie 
(województwo warmińsko– mazur-
skie) oraz Rejowcem Fabrycznym 
(województwo lubelskie). 

Klaudiusz Kandzia 

IV Konferencja w sprawie  
rozwoju Zielonej  

28  lutego, w piątek, w sali konferencyjnej 
ośrodka „Zielona” w Zielonej odbędzie się 

czwarta, cykliczna konferencja, na której omó-
wione zostaną bieżące sprawy dotyczące terenów 
rekreacyjnych w kaletańskiej dzielnicy Zielona.  
    Podsumowane zostaną działania wykonane w roku 
2013, zasygnalizuje się też problemy, którymi mia-
sto, współpracując z innymi kompetentnymi w da-
nych sprawach podmiotami,  zajmie się w Zielonej  
w 2014 roku  w pierwszej kolejności. Prelekcja oraz 
dyskusja poprzedzone zostaną prezentacją multime-
dialną. 
    Na konferencję, którą poprowadzi burmistrz Klau-
diusza Kandzia, zaproszeni zostali m.in.: Poseł na 
Sejm RP Tomasz Głogowski, przedstawiciele nadle-
śnictw Świerklaniec i Koszęcin z nadleśniczymi 
Włodzimierzem Błaszczykiem i Krzysztofem Lysi-
kiem, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tar-
nowskich Górach Eugeniusz Wesołek, inspektor Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowi-
cach, oddział Częstochowa Janusz Skoczek, prezes 
Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Andrzej Ma-
kowski, Komendant Powiatowy Policji Andrzej Wy-
stalski, komendant Posterunku Policji w Kaletach 
Tomasz Olczyk, przedstawiciel Wydziału Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Tarnowskich 
Górach, prezes Koła PZW Kalety Robert Kuder,        
a także radni miasta Kalety, właściciele ośrodków 
wypoczynkowych w Zielonej, przedstawiciele me-
diów oraz stowarzyszenia „Nasze Kalety”. 

Jacek Lubos 
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10 luty 2014 r. 
10 marzec 2014 r. 
 8 kwiecień 2014 r. 
12 maj 2014 r. 
 9 czerwiec 2014 r. 
 

Rejon X 
 

Ulice: 
Gawlika 
Miarki 
Harcerska 
Krasickiego 
Dworcowa 
Kosmonautów 
Chopina 
Armii Krajowej 
Słowiańska 
Asnyka 
Nowa 
Rycerska 
Okrzei 
Gwoździa 
Bolesława Chrobrego 
Sobieskiego 

  

11luty 2014 r. 
11 marzec 2014 r. 
10 kwiecień 2014 r. 
15 maj 2014 r. 
12 czerwiec 2014 r. 
 

 Rejon IX 
 

Ulice: 
Plac Zjednoczenia 
Ks. Drozdka 1-35 
Nałkowskiej 
Ligonia 
Żwirki i Wigury 
Wojska Polskiego 
Kopernika 
PCK 
Kochanowskiego 

  

13luty 2014 r. 
13 marzec 2014 r. 
14 kwiecień 2014 r. 
16 maj 2014 r. 
13 czerwiec 2014 r. 
 

Rejon VIII 
 

Ulice: 
Bema 
Leśna 
Lipowa 
Piastów 
Prusa 
Reja 
Spokojna 
Świerczewskiego 
Traugutta 
Zielona 
3 Maja 

  

17 luty 2014 r. 
17 marzec 2014 r. 
16 kwiecień 2014 r. 
19 maj 2014 r. 
16 czerwiec 2014 r. 
 

 Rejon VII 
 

Ulice: 
Dolna 
Kasprowicza 
Kołłątaja 
Koszęcińska 
Ks. Popiełuszki 
Kuźnicka 
Kwiatowa 
Łowiecka 
Miłosza 
Roździeńskiego 
Rzeczna 
Skłodowskiej 
Sportowa 
Szkolna 
Szymanowskiego 
Tetmajera 
1 Maja 
Posterunek kolejowy 

  

19 luty 2014 r. 
20 marzec 2014 r. 
17 kwiecień 2014 r. 
20 maj 2014 r. 
17 czerwiec 2014 r. 
 

Rejon VI 
 
 

 Ulice: 
Borka 
Chmielna 
Czarneckiego 
Dąbrowskiego 
Drzymały 
Działkowa 
Głowackiego 
Jaśminowa 
Jodłowa 
Księżycowa 
Matejki 
Młodzieżowa 
Polarna 
Wolności 11-71 
Wrzosowa 
Zagłoby 
Żeromskiego 
Twardowskiego 

  

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH, EKOLOGII (PLASTIK, PAPIER, 
SZKŁO) ORAZ BIO Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. ZABUDOWA JEDNORODZINNA. 

20 luty 2014 r. 
21 marzec 2014 r. 
18 kwiecień 2014 r. 
22 maj 2014 r. 
18 czerwiec 2014 r. 
 
 

Rejon V 
 

Ulice: 
Anioła 
Brzozowa 
Jana Pawła II 
Jaworowa 
Długosza 
Sienkiewicza 
Mickiewicza 
Moniuszki 
Morcinka 
Witosa 
Korfantego 
Wodna 
Wolności 1-10 
Damrota 
Lubocz 
Ks. Drozdka 36-46 
Tylna 
  
  

21 luty 2014 r. 
24 marzec 2014 r. 
22 kwiecień 2014 r. 
26 maj 2014 r. 
23 czerwiec 2014 r. 
 

 Rejon IV 
 

Ulice: 
Pokoju 
Ks. Rogowskiego 
Słowackiego 
Gajowa 
Kościuszki 
Lema 
Rymera 
Krótka 
Tuwima 
Łączna 
Brzechwy 
Bukowa 
Dębowa 
  

24 luty 2014 r. 
25 marzec 2014 r. 
23 kwiecień 2014 r. 
29 maj 2014 r. 
26 czerwiec 2014 r. 
 

Rejon III 
 

Ulice: 
Celulozowa 
Fabryczna 
Gołębia 
Jastrzębia 
Kilińskiego 
Kruczkowskiego 
Konopnickiej 
Lubliniecka 
Piaskowa 
Polna 
Poprzeczna 
Pstrowskiego 
Rodziewiczówny 
Słoneczna 
Wiejska 
Zapolskiej 
Lubszecka 
Powstańców 
Miodowa 
Boczna 
Myśliwska 

  

25 luty 2014 r. 
27 marzec 2014 r. 
24 kwiecień 2014 r. 
30 maj 2014 r. 
27 czerwiec 2014 r. 
 

 Rejon II 
 

Ulice: 
Ogrodowa 
Bracka 
Miła 
Cicha 
Klonowa 
Tulipanowa 
Wąska 
Paderewskiego 
Tarnogórska 
  

27 luty 2014 r. 
31 marzec 2014 r. 
28 kwiecień 2014 r. 
31 maj 2014 r. 
30 czerwiec 2014 r. 
 

 Rejon I 
 

Ulice: 
30-Lecia 
Barbary 
Cynkowa 
Grunwaldzka 
Grzybowa 
Jagodowa 
Jana 
Letniskowa 
Młyńska 
Norwida 
Owocowa 
Sosnowa 
Stawowa 
Orzeszkowej 
Ustronna 
Wczasowa 
Wierzbowa 
Wiosenna 
  

1) zmieszanych: 
- 14,28 luty  
- 14, 28 marzec 
- 11, 25 kwiecień 
- 9, 23 maj 
- 6, 20 czerwiec  
 

      2) ekologii: papier + szkło+ plastik 
- 4,18 luty  
- 4,18 marzec 
- 1, 15, 29 kwiecień 
- 13, 27 maj 
- 10, 24 czerwiec  
 

     3) BIO:  
- 14,28 luty  
- 14, 28 marzec 
- 11, 25 kwiecień 
- 9, 23 maj 
- 6, 20 czerwiec  

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ WYWÓZ ODPADÓW NASTĄPI W TERMINACH: 
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Rodzinie ś.p.  Marii Mądry 
wyrazy współczucia składają:  

Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, radni Rady Miejskiej w Kaletach oraz   
pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

Rodzinie ś.p.  Henryka Machury 
Wieloletniego radnego miasta Kalety oraz członka Zarządu Miasta    

wyrazy współczucia składają:  
Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, radni Rady Miejskiej w Kaletach oraz 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

Od 23 do 26 stycznia w Republice Czeskiej trwał organizowany przez partnerski Vitkov „Kurs Tańca, Etykiety i Protokołu”,     
w którym wzięło udział 10 par z naszego miasta.   

16 lutego w Mysłowicach członkowie grupy tanecznej RockTime startowali w tradycyjnym maratonie rock’n’rolla. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

6 lutego w Miejskim Domu Kultury odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji firmy HEMARPOL polegającej na Budowie  
Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych. 

2  lutego  w  Miejskim  Domu  Kultury  odbył się  koncert  kolęd  zaprezentowanych  przez chóry:  Sonata  z  Kalet  i  Catharina  
z Woźnik.  

30 stycznia w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku odbyło się spotkanie w sprawie akcji Fundacji DKMS na rzecz mieszkańca  
naszego miasta Mateusza Harabasa. 

22 stycznia w Koszęcinie podpisano umowę na odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą Waldemara Stracha. 

20 stycznia można było w Kaletach honorowo oddać krew. Zgłosiło się 39 dawców, a ostatecznie od 21 osób pobrano ponad      
9 litrów krwi, która została przekazana na cele terapeutyczne dla ciężko chorych pacjentów szpitali. 

21 stycznia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej.  

14 stycznia w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku odbył się konkurs językowy na prezentację tradycyjnej bajki rumuńskiej. 
Konkurs był częścią programu  „COMENIUS Uczenie się przez całe życie”. 
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"COMENIUS Uczenie się przez całe życie"  

W  tym roku szkolnym w Pu-
blicznym Gimnazjum przy 

Zespole Szkół i Przedszkola w Kale-
tach Miotku rozpoczęła się realizacja 
programu Comenius ‘First Stage – 
Awesome Children Tales’ w ramach 
"COMENIUS Uczenie się przez całe 
życie".  
    Cele projektu Comenius to w głównej 
mierze rozwijanie wśród młodzieży         
i kadry nauczycielskiej wiedzy o różno-
rodności kultur i języków europejskich 
oraz zrozumienie jej wartości, wzmacnia-
nie jakości i wymiaru europejskiego 
kształcenia nauczycieli oraz wspieranie 
poprawy metod dydaktycznych i zarzą-
dzania. Celem projektu jest również pro-
mowanie szeroko pojętej kultury wśród 
uczniów. Jego zamysłem jest nie tylko 

opisywanie tradycji, ale także 
zgłębianie wiedzy o krajach 
europejskich, wzbogacenie 
wiedzy uczniów na temat 
zwyczajów panujących w kra-
jach partnerskich, zaszczepie-
nie umiejętności pozyskiwania 
informacji rozwijanie i utrwa-
lanie nawyku wykorzystywa-
nia nowych technologii. 
    Zadaniem naszego projektu 
jest poznanie tradycyjnych 
bajek krajów partnerskich oraz 
ich prezentacja. Każda ze 
szkół partnerskich przygotowuje również 
własną tradycyjną bajkę, która zostanie 
pokazana podczas wizyt w szkołach part-
nerskich projektu. Liczne zadania realizo-
wane w trakcie projektu m.in. przygoto-

wanie maskotki szkoły, 
logo oraz plakatów 
promujących projekt, 
przygotowanie multi-
medialnej prezentacji 
szkoły, jak i zadań ję-
zykowych, zwiększają 
motywację i zachęcają 
do nauki języków ob-
cych. Efektem naszych 
działań ma być zesta-
wienie podobieństw i 
różnic          w trady-
cyjnych bajkach. Pod-
sumowaniem działań 
będzie stworzenia 
wspólnej opowieści 

opartej na tradycyjnych bajkach krajów 
uczestniczących w projekcie. 
    Jednym z zadań jest prezentacja trady-
cyjnej bajki rumuńskiej. Przedstawienie 
odbyło się w dniu 14.01.2013. Miało 
formę konkursu językowego. Wyróżnieni 
zostali uczniowie klasy II gimnazjum: 
Justyna Baron, Julia Kot, Wiktoria Król, 
Karolina Korzekwa, Magda Ogrodnik, 
Łukasz Tkaczewski, Natalia Wilczek, 
Laura Wochol. 
    Nauczyciele języka angielskiego – 
Estera Sornat- Frei oraz Monika Wielgó-
recka, wraz z panią dyrektor ZSiP Boże-
ną Dziuk, ocenili występy uczniów. 
    Zorganizowana została również wysta-
wa plakatów promujących projekt oraz 
logo. Prace były przygotowane przez 
uczniów naszej szkoły, którzy wykonali 
również kartki z życzeniami dla uczniów 
z zaprzyjaźnionych szkół. 

Bożena Dziuk, Estera Sornat- Frei   

Spotkanie w sprawie akcji Fundacji DKMS na rzecz Mateusza Harabasa  

30  stycznia, w budynku Zespołu 
Szkół i Przedszkola w Kaletach- 

Miotku odbyło się spotkanie organiza-
cyjne dotyczące akcji Fundacji DKMS 
na rzecz chorego na białaczkę limfo-
blastyczną (złośliwy nowotwór krwi) 

mieszkańca naszego miasta Mateusza 
Harabasa.  
    Na spotkaniu obecni byli: przedstawi-
cielka Fundacji Joanna Mejner– Olszew-
ska, dyrektorzy kaletańskich szkół, pro-
boszcz parafii w Drutarni, ksiądz wikary 

z  p a r a f i i           
w Miotku, pani 
doktor Iwona 
K o w a l s k a -
Kubala, rodzice 
Mateusza oraz 
jego krewni       
i znajomi.  
    Ustalono, że 
akcja w Kale-
tach odbędzie 
się 23 lutego     
w niedzielę,       
a krew będzie 
można oddawać 

w godzinach 9-15 w sali gimnastycznej 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.  
    Wszystkie obecne na spotkaniu osoby  
i podmioty zobowiązały się dołożyć 
wszelkich starań aby maksymalnie roz-
propagować akcję w Kaletach i ościen-
nych miejscowościach. Skompletowano 
ekipę wolontariuszy, która zajmie się 
logistyką oddawania krwi przez dawców 
w ww. dniu. Akcja promocyjna zostanie 
rozkręcona w momencie dostarczenia 
przez Fundację DKMS odpowiednich 
plakatów i ulotek. 
     Już dziś można dołączyć do wydarze-
nia na portalu społecznościowym Face-
book. Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców do udziału w akcji. Kaletańskie spo-
łeczeństwo juz nieraz pokazało, że ma 
wielkie serca. Tak zapewne będzie także 
w niedzielę 23 lutego.  

Jacek Lubos 
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  Informacje na temat akcji Fundacji DKMS na rzecz Mateusza Harabasa  
Kto może zostać dawcą? 
Zarejestrować może się każdy zdrowy czło-
wiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważą-
cy minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). 
Zajmuje to tylko chwilę, polega na przepro-
wadzeniu wstępnego wywiadu medyczne-
go, wypełnieniu formularza z danymi oso-
bowymi oraz pobraniu 4 ml krwi. Na pod-
stawie pobranej próbki zostaną określone 
cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże 
się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z 

kodem genetycznym chorego, wtedy do-
chodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy 
chcą się zarejestrować powinni mieć ze 
sobą dokument tożsamości z nr PESEL. 
Nie musisz zapłacić za swoją rejestrację, 
jednak jej koszt wynosi 250 zł.  Fundacja 
DKMS Polska potrzebuje wsparcia finanso-
wego by pokryć koszty rejestracji, dlatego 
jeśli możesz sfinansuj częściowo jej koszt. 
Darowiznę można przekazać na nr konta: 
86 1240 6292 1111 0010 4159 8437. 

Fundacja DKMS Polska to aktualnie naj-
większa baza dawców szpiku w Polsce, w 
której zarejestrowanych jest i przebadanych 
ponad 436 000 (grudzień 2013) potencjal-
nych dawców szpiku, a już 901 (grudzień 
2013)  osób oddało swoje komórki macie-
rzyste lub szpik, dając szansę na życie Pa-
cjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie. 
Fundacja DKMS Polska została zarejestro-
wana 28 listopada 2008 roku, jednak dzia-
łalność rozpoczęła 25 lutego 2009 roku. 

1. Dlaczego w Polsce nadal tak mało ludzi 
decyduje się na to by zostać dawcą szpiku? 
 

Przede wszystkim wynika to z niewiedzy. 
Większość osób, które chcą pomóc innym boi 
się, że ratując komuś życie, narażają swoje. 
Istnieje stereotyp związany z oddaniem szpiku 
kostnego. Duża strzykawka, zastrzyk  
w kręgosłup i paraliż. Tymczasem jest to nie-
prawda. Drugim czynnikiem są oczywiście 
finanse. Badania potencjalnych dawców kosz-
tują i nie są finansowane przez Ministerstwo 
Zdrowia, tylko ze środków własnych Fundacji 
(darowizny od instytucji i osób prywatnych). 
 

2. Czego ludzie najczęściej się obawiają ? 
 

Z doświadczenia wiemy, że Ci którzy chcą 
pomóc innym, obawiają się przede wszystkim 
o własne zdrowie i życie. A tak naprawdę 
zostanie dawcą szpiku, to jedyne bycie dawcą, 
które nie wiąże się z oddaniem czegoś kosztem 
nas samych – tak, jak to jest w przypadku 
oddania nerki, czy wykorzystania narządów  
w przypadku stwierdzenia śmierci klinicznej 
dawcy. 
Ludzie, którzy chcą zostać dawcami szpiku 
obawiają się, że będzie związane to z koszta-
mi. Na etapie rejestracji i badania materiału 
genetycznego w celu określenia cech zgodno-
ści antygenowej, na podstawie, których poszu-
kuje się zgodnego genetycznie bliźniaka daw-
ca nie ponosi kosztów badania. Jeśli oczywi-
ście ktoś może wesprzeć Fundację i oprócz 
rejestracji pokryć koszty badania, to jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Natomiast wsparcie finan-
sowe nie jest warunkiem dokonania rejestra-
cji. 
Na etapie pobrania komórek macierzystych    
z krwi obwodowej lub szpiku  
z talerza kości biodrowej dawca nie ponosi 
żadnych kosztów. Zwracane są wszystkie kosz-
ty dojazdu do kliniki, ewentualnego pobytu    
w hotelu, koszty nieobecności w pracy, ewen-
tualne koszty opieki nad dziećmi w czasie 
zabiegu, etc. Należy pamiętać, że zostanie 
dawcą jest wolontaryjne i ustawowo nie może 
być z tego tytułu pobierane wynagrodzenie, 
zwracane są natomiast wszelkie koszty ponie-
sione przez dawcę. 
 

3. O czym powinna pamiętać osoba, która 

decyduje się na to by dołączyć do bazy          
i zostać potencjalnym dawcą? 
Zostanie potencjalnym dawcą to bardzo po-
ważna decyzja, którą podejmujemy na całe 
życie. Należy pamiętać o tym, że rejestracja 
zajmuje chwilę, a pobranie 4 ml krwi bądź 
wymazu z policzka nie boli, ale kiedyś, za rok, 
dwa, pięć czy dziesięć lat, dawca może otrzy-
mać telefon z informacją, że jest pacjent, któ-
remu być może, można uratować życie. Jest to 
moment, w którym możemy zrezygnować. 
Jednak lepiej nie rejestrować się, jeśli miało-
by się okazać, że wśród ponad 22 000 000 
dawców na świecie, to właśnie my możemy 
uratować komuś życie. 
Istnieją dwie metody pobrania – stosowana    
w około 80% pobrań zarówno  
w Polsce, jak i na świecie to pobranie komó-
rek macierzystych z krwi obwodowej, druga, 
to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. 
O metodzie pobrania decyduje lekarz dokonu-
jący przeszczepienia u pacjenta. Zanim doj-
dzie jednak do pobrania, dawca musi przejść 
badania, których celem jest sprawdzenie jego 
stanu zdrowia, zarówno pod kątem bezpie-
czeństwa dla pacjenta, jak i samego dawcy.   
W momencie ostatecznego potwierdzenia, że 
może dojść do przeszczepienia zarówno daw-
ca, jak i pacjent przygotowywani są do prze-
szczepienia. Na pięć dni przed przeszczepie-
niem pacjent dostaje chemioterapię, która ma 
spowodować obniżenie jego odporności do 
zera, po to, aby jego organizm przyjął komór-
ki obce. Jeśli na tym etapie dawca by się wy-
cofał lub z jakiegokolwiek powodu nie mogło-
by dojść do pobrania, a w efekcie do prze-
szczepienia, życie pacjenta byłoby zagrożone. 
W przypadku pobrania komórek macierzys-
tych z krwi obwodowej, na pięć dni przed 
pobraniem, dawca przyjmuje zastrzyki stymu-
lujące produkcję komórek macierzystych szpi-
ku, skąd przedostają się do krwi obwodowej,  
a następnie są z niej bezpośrednio pobierane. 
Zastrzyki robi dwa razy dziennie sam dawca, 
albo podskórnie poniżej pośladków, albo       
w brzuch. Robione są cieniutką, ok. 1cm dłu-
gości igiełką, przy czym wrażenie jest takie, 
jak przy ukąszeniu komara. Samo pobranie 
komórek odbywa się na drodze tzw. Aferezy, 
jest to zabieg przypominający autotransfuzję. 

Siedzą lub leżąc 
mamy wbite igły 
jedną w zgięcie 
łokciowe, drugą w 
nadgarstek. Z prze-
taczanej krwi sepa-
rowane są komórki macierzyste. Cały zabieg 
trwa  maksymalnie 4 godziny, a ilość pobra-
nego płynu to mniej niż puszka Coca-Coli. Po 
kilku godzinach odpoczynku możemy już nor-
malnie funkcjonować nie odczuwając prak-
tycznie żadnych skutków ubocznych. 
Druga metoda, czyli pobranie szpiku z talerza 
kości biodrowej wymaga już ok. 2- dniowego 
pobytu w szpitalu, ponieważ zabieg wykony-
wany jest w pełnym znieczuleniu. Dawca 
przyjmowany jest na oddział wieczorem          
w dniu poprzedzającym pobranie, następnego 
dnia rano odbywa się zabieg, który wraz         
z narkozą trwa maksymalnie godzinę. W trak-
cie zabiegu dawca leży na brzuchu, a dwóch 
lekarzy równolegle pobiera szpik z talerza 
kości biodrowej – dwa dołeczki, które każdy 
ma powyżej pośladków. Następnego dnia po 
zabiegu dawca wypuszczany jest do domu. 
Szpik regeneruje się w ciągu dwóch tygodni. 
Ważne również, żeby informować DKMS        
o wszelkich zmianach adresowych (chodzi 
tutaj o jak najszybszy kontakt), czy ewentual-
nych zdrowotnych, a w przypadku kobiet        
o ciąży i ewentualnym terminie porodu. Ko-
biety w ciąży mogą dokonać rejestracji, jed-
nak kobiety spodziewające się dziecka są blo-
kowane w bazie Fundacji na okres ciąży oraz  
na 6 miesięcy po porodzie.  
 

4 Dołączając do bazy dawców DKMS staje-
my się potencjalnym dawcą dla pacjentów 
w Polsce czy na całym świecie? 
 

Dołączając do bazy dawców Fundacji DKMS 
Polska możemy zostać dawcą dla pacjenta 
zarówno w Polsce, jak i gdziekolwiek na świe-
cie. Fundacja DKMS Polska zarządza pełnymi 
danymi osobowymi dawców, jak również da-
nymi sensytywnymi, czyli dotyczącymi stanu 
zdrowia. Zbiór danych osobowych prowadzo-
nych przez Fundację DKMS Polska wpisany 
jest do księgi rejestrowej w GIODO (Główny 
Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) pod 
numerem 077862. Dane dawców w postaci  

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 
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jemy się potencjalnym dawcą dla pacjen-
tów w Polsce czy na całym świecie? 
 

Dołączając do bazy dawców Fundacji DKMS 
Polska możemy zostać dawcą dla pacjenta 
zarówno w Polsce, jak i gdziekolwiek na 
świecie. Fundacja DKMS Polska zarządza 
pełnymi danymi osobowymi dawców, jak 
również danymi sensytywnymi, czyli dotyczą-
cymi stanu zdrowia. Zbiór danych osobowych 
prowadzonych przez Fundację DKMS Polska 
wpisany jest do księgi rejestrowej w GIODO 
(Główny Inspektorat Ochrony Danych Oso-
bowych) pod numerem 077862. Dane daw-
ców w postaci anonimowej (wiek, płeć, wyni-
ki typowania antygenów HLA) są przekazy-
wane do bazy światowej BMDW. Potencjalny 
dawca z Polski dostępny jest dla pacjenta       
z Niemiec, Australii, czy Norwegii, tak samo, 
jak potencjalny dawca z USA, Francji, czy też 
Włoch może uratować życie pacjentowi          
z Polski.  
 

5. Jakie jest faktyczne obciążenie dla zdro-
wia dawcy, który ma „genetycznego bliź-
niaka” i decyduje się na oddane swoich 
komórek macierzystych? 
Fundacja DKMS Polska ma swoje korzenie    
w Niemczech, gdzie działa od 21 lat. W tym 
czasie DKMS zaczął działać w USA i Polsce 
stał się największą bazą potencjalnych daw-
ców na świecie liczącą ponad 3 500 000 po-
tencjalnych dawców. Swoje komórki oddało 
ponad 37 000 dawców. Każdy z dawców za-
rejestrowanych w Fundacji DKMS jest ubez-
pieczony, każdy przez pięć lat od momentu 
pobrania jest monitorowany pod kątem stanu 
zdrowia. Więc tak naprawdę biorąc pod uwa-
gę nasze 22-letnie doświadczenie oraz ilość 
dawców, którzy fizycznie zostali dawcami, nie 
możemy jednoznacznie powiedzieć, że są 
jakieś obciążenia dla zdrowia dawcy. 
 

6. Ilu dawców w Polsce zostało już zareje-
strowanych za pośrednictwem DKMS 
Polska? 
W ciągu trzech lat naszej działalności zareje-
strowaliśmy i przebadaliśmy ponad 400 000 
potencjalnych dawców. To w dalszym ciągu 
kropla w morzu potrzebujących, ale to kolej-
nych  400 000 (styczeń 2014) potencjalnych 
szans na nowe życie. 900 osób (styczeń 2014) 
z bazy Fundacji DKMS Polska oddało swoje 
komórki macierzyste ratując życie pacjentom 
zarówno w Polsce jak i na świecie. Dla po-
równania w Niemczech, państwie o dwukrot-
nie wyższej populacji jest ponad 4 600 000 
potencjalnych dawców, podczas kiedy          
w Polsce niewiele ponad 500  000. 
 

7. Czy dawcy są ubezpieczeni? 
Tak, dawcy są ubezpieczeni i to już w mo-
mencie dokonywania rejestracji. Podczas 
rejestracji każdy dawca jest ubezpieczony na 
kwotę 50 000  Euro, a w momencie zapytania 
o dawcę i uruchomienia procedury pobrania 
komórek macierzystych bądź szpiku każdy 
dawca ubezpieczony jest na kwotę 150 000 
Euro.  

Z wizytą u Księdza Seniora Alojzego Borkowskiego  

7  lutego br. burmistrz miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia 

wraz z radnymi Grzegorzem 
Krupą i Janem Klimkiem udali 
sie w odwiedziny do księdza 
Alojzego Borkowskiego.  
    Wizyta podyktowana była chę-
cią spotkania się i porozmawiania 
z księdzem seniorem, który z na-
szą parafią w Jędrysku związany 
jest już niemal ćwierć wieku. Stan 
zdrowia księdza Alojzego nie 
pozwala mu już na tak aktywny tryb życia, 
jaki prowadził dotychczas, jednak formy 
ducha i umysłu mógłby pozazdrościć mu 
niejeden młody człowiek. Podczas miłej 
rozmowy przy herbacie, ksiądz Alojzy 
wspominał swoje młodzieńcze lata oraz 
kontakty z naszym ukochanym papieżem 
Janem Pawłem II. 

    W wolnych chwilach uwielbia czytać 
książki, zwłaszcza te o tematyce histo-
rycznej, która jest jego wielką pasją. 
    Delegacja wręczyła księdzu upominek 
oraz w imieniu swoim i mieszkańców 
naszego miasta życzyła dużo zdrowia i sił 
na co dzień.  

Agnieszka Kwoka 
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S towarzyszenie Społeczno – Kulturalne 
w Kaletach  obchodzi już 8 rocznicę 

swojego założenia.  
    Niby to nie tak wiele, ale w dziejach orga-
nizacji pozarządowych, które szybko powsta-
ją, ale jeszcze szybciej kończą swoją działal-
ność, jest to jednak dość dużo.  
    Każdy jubileusz jest dobrą okazją aby po-
dzielić się doświadczeniem, dostrzec plusy      
i ewentualne minusy tej społecznej działalno-
ści. Zdajemy sobie sprawę, że zupełnie ina-
czej jest w jednostkach i organizacjach prowa-
dzonych w ramach etatu przez instruktorów, 
kierowników placówek czy też pod egidą 
instytucji takich jak domy kultury, kluby spor-
towe, świetlice podlegające gminie itp., gdzie 
jest zapewnione finansowanie obsady kadro-
wej, własne lokum, media itp., a zupełnie  
inaczej w organizacji typowo społecznej, 
takiej jak nasze  Stowarzyszenie.  Z  jednej 
strony cieszy fakt, że jesteśmy zupełnie samo-
dzielni i sami wybieramy sprawy i tematy, 
które nas interesują oraz formy działania,         
a z drugiej strony mamy  ograniczenia finan-
sowe  i  znacznie mniejsze możliwości. Zakła-
dając Stowarzyszenie chcieliśmy wypełnić 
lukę  w funkcjonowaniu społeczności lokalnej  
dla ludzi dojrzałych, np. w wieku  powyżej 50 
lat, bo szkoły zagospodarowują dzieci i mło-
dzież, kluby sportowe  troszczą się o ich fi-
zyczne wychowanie, kółka zainteresowań 
skupiają pasjonatów w zakresie śpiewu, mu-
zykowania (chór  i orkiestra),  malarstwa itp. 
natomiast dla osób w starszym wieku, ale 
aktywnych, do niedawna nie było żadnej orga-

nizacji  (poza Związkiem Emerytów i Renci-
stów), która zagospodarowałaby potencjał tej 
grupy wiekowej. Dopiero niedawno  powstał 
Klub Seniora przy parafii oraz  Klub Emery-
tów przy  MDK , które starają się to życie 
emerytom urozmaicić i uprzyjemnić, kusząc 
ich cotygodniową  kawą i ciastkiem.  
    Nasze stowarzyszenie nie chce konkurować 
z żadną z tych organizacji, wręcz przeciwnie- 
często współpracuje w organizowaniu wspól-
nych przedsięwzięć, bowiem  zdajemy  sobie 
sprawę, że razem możemy  lepiej   zadbać      
o kulturę w innym, szerszym wymiarze i za-
kresie.  Można się zastanawiać co nam- człon-
kom  Stowarzyszenia  Społeczno Kulturalne-
go daje nasza organizacja?  Przede wszystkim 
zrzesza nas w jedną grupę zaprzyjaźnionych   
z sobą osób, które chcą uczestniczyć              
w  życiu społecznym naszego miasta, które 
zdolne są  nawet do kreowania pewnych kie-
runków czynnego zagospodarowania wolnego 
czasu aktywnych emerytów w dziedzinie sze-
roko pojętej kultury. Umożliwia nam systema-
tyczne spotkania, które są odskocznią od sza-
rej codzienności życia emeryckiego, gdzie 
zawsze coś atrakcyjnego się dzieje.  Pozwala 
na swobodną wymianę poglądów, umożliwia  
zbiorowe wyjazdy do różnych instytucji kultu-
ry – teatru, opery, operetki, na koncerty- bo 
indywidualne  wyjazdy na spektakle z róż-
nych względów  raczej nie wchodzą w rachu-
bę.  
    To właśnie z naszej inicjatywy  
„zaliczyliśmy” najpiękniejsze  widowiska, 
zarówno klasyczne jak i współczesne, nie 

tylko sami, ale z dużą liczbą niezrzeszonych 
mieszkańców Kalet, których zabieramy         
w ramach wolnych miejsc w autobusie. Wy-
jeżdżamy na różne wycieczki krajoznawcze, 
k u l t ywu j e m y t r a d yc j e  z wi ą za n e                       
z „Walentynkami”, ostatkami, Andrzejkami”, 
„ Nocą Świętojańską” „Dniem Kobiet”,  zwią-
zane z świętami narodowymi itp. Uroczyście 
obchodzimy urodziny  wszystkich członków     
i inne  okazje, np. jubileusze.  Do stałych  
naszych działań należy też organizowanie  
„Spotkań Opłatkowych” i „Śniadań  Wielka-
nocnych”  z  udziałem osób samotnych.        
W niezwykle atrakcyjny sposób organizujemy  
„Wieczory poetycko – muzyczne” dla szerszej 
publiczności  naszego miasta, których mogą 
nam pozazdrościć nawet profesjonaliści. Po-
dejmujemy się próby przygotowania sztuki 
teatralnej  napisanej w gwarze śląskiej, śpie-
wamy piosenki, a nawet piszemy wiersze. 
Jednym z większych problemów  naszej dzia-
łalności są jednak pieniądze, a właściwie ich 
brak. 
   Coraz trudniej zdobyć  dotację  na konkret-
ne  zadanie z powiatu lub z gminy, chociaż 
startujemy w konkursach,  gdy tylko takie są 
przez samorządy ogłaszane. Obiektywnie 
trzeba jednak stwierdzić, że ta działalność 
sprawia nam ogromną przyjemność i satysfak-
cję,  chociaż wymaga dużo pracy i wielkiego  
zaangażowania od osób zarządzających  orga-
nizacją. Mimo satysfakcji trzeba być jednak  
pasjonatem,  bo przecież to co się robi- robi  
się społecznie. 

Kolejna  rocznica  założenia  Stowarzyszenia 

Maria Rogocz 

J ak zwykle w świetlicy „Przystań” 
ferie spędziliśmy intensywnie. Na 

nudę nie było czasu. 
    Pierwszego dnia zimowej przerwy          
w nauce naszą świetlicę odwiedził Funk-
cjonariusz Komisariatu Policji z Kalet      
i przeprowadził pogadankę nt. Bezpie-
czeństwa podczas zabaw zimowych. Od-
były się też zajęcia artystyczne podczas 
których wykonaliśmy laurki dla babci       
i dziadka. Drugiego dnia ferii odbył się 
konkurs na najlepszy deser, w którym 
zwycięzcami okazali się wszyscy uczest-

nicy. W nagrodę zjedli własnoręcznie 
wykonane desery. W środę naszą świetli-
cę odwiedziła pani psycholog Bożena 
Dramska z swoimi podopiecznymi 
(dwoma labradorami), które zostały spe-
cjalnie wyszkolone do dogoterapii. 
    Odbyły się również zajęcia artystyczne 
podczas których malowaliśmy zimowy 
krajobraz akwarelami. W czwartek na 
zajęciach kulinarnych robiliśmy pizzę.  
W piątek odbył się zimowy teleturniej   
„1 z 10”, gdzie największą wiedzą wyka-
zał się Michał Jon, następny 
był Adam Wawrzyniak i Kac-
per Polaszewski. 
    Drugi tydzień rozpoczęli-
śmy od owocowych i warzyw-
nych soków oraz zajęć arty-
stycznych podczas których 
wykonywaliśmy kolorowe 
zakładki do książek. We wto-
rek wyjechaliśmy wraz z wy-
chowankami Świetlicy Środo-
wiskowej „Port” na lodowisko 
„Tafla” do Gliwic,  a następnie 

do MC Donald’sa. W środę odwiedzili-
śmy Miejską Bibliotekę Publiczną w Ka-
letach, gdzie spędziliśmy bardzo miło 
czas czytając książki oraz grając w gry 
planszowe. W czwartek odbyły się zawo-
dy w grę PlayStation 3, natomiast ferie 
zakończyliśmy zajęciami kulinarnymi 
podczas których robiliśmy spaghetti. 
Dziękuję wszystkim którzy przyczynili 
się do realizacji ferii zimowych. 

Ferie w świetlicy „Przystań” 
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Wieści z Biblioteki. 
 

   25 listopada w Bibliotece obchodzili-
śmy Światowy Dzień Pluszowego Misia.       
W tym dniu gościło w naszej książnicy 
kilkanaście uroczych pluszaków.  
   Święto to jest  stosunkowo nowe, zosta-
ło ustanowione dopiero 25 listopada 2002 
roku dokładnie w setną rocznicę powsta-
nia tej popularnej maskotki.  
    Warto przy tej okazji dodać, że z po-
wstaniem pluszowego misia wiąże się 
cała legenda sięgająca 1902 roku. To 
właśnie wtedy prezydent Stanów Zjedno-
czonych - Theodore Roosevelt podczas 
polowania nie zgodził się na odstrzelenie 
małego niedźwiadka. Sprawę opisał 
dziennik "Washington Post" i powstała 
karykatura prezydenta, który broni misia. 
Popularność misia z rysunku postanowił 
wykorzystać właściciel sklepu z zabaw-
kami na nowojorskim Brooklynie Morris 
Mitchom. Na cześć prezydenta pluszaka 
nazwał "Teddy's Bear" (Teddy – od 
zdrobnienia imienia Theodore, bear – 
ang. niedźwiedź).  Dziś pluszowy miś to 
niekwestionowany król zabawek. 
    11 grudnia w Bibliotece gościły dzieci  
ze Świetlicy Środowiskowej "Przystań". 
Jak co roku dzieci stroiły choinę i  deko-
rowały Bibliotekę. 
    W tym miejscu dziękujemy pani Moni-
ce Ulbricht, pani Marioli  Kuchenbecker   
i panu Marcinowi Paincie. 
    13 grudnia 2013 w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Kaletach im. prof. Hen-
ryka Borka odbył się konkurs recytatorski 
poezji patriotycznej.  

Marcin Walczak 
 

W kolędowym nastroju 
 

   Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz 
cały m-c styczeń to szczególny czas        
w muzyce. W tym okresie króluje przede 
wszystkim jeden gatunek muzyki – kolę-
dy i pastorałki. Mamy wtedy sporo okazji 
osobiście uczestniczyć w koncertach ko-
lęd wykonywanych przez przeróżne gru-
py śpiewacze, wokalistów, czy instru-
mentalistów. To chyba najpiękniejszy 

czas muzyczny w ciągu 
roku.  
    Stanisław Dobrzycki - 
zasłużony badacz kolęd 
polskich napisał: „Chyba 
nigdzie pieśni na Boże 
Narodzenie nie stały się 
czymś tak bardzo narodo-
wym, tak dziwnie przez 
cały naród ukochanym        
i pielęgnowanym, jak      
w Polsce”. I to prawda – 
przecież wszyscy uwiel-
biamy śpiewać kolędy.     
A dlaczego ? Bo są proste, 
melodyjne, uwalniają 
emocje, rozgrzewają serca, poruszają 
dusze, i najważniejsze – powstały, aby 
wychwalać Bożą miłość. Również chór 
Sonata w okresie bożonarodzeniowym 
koncertuje częściej niż zwykle, czy to w 
Kaletach, czy też na zaproszenie poza 
granicami naszego miasta. 
    Zaczęliśmy jeszcze przed świętami,     
w sobotę 21 grudnia, biorąc udział           
w zorganizowanym na parkingu przy 
Urzędzie Miasta w Kaletach „I Wieczo-
rze Adwentowym”. Następnego dnia,      
w niedzielę, odbyło się tradycyjne już 
kolędowanie w naszym kościele wraz       
z dziećmi i młodzieżą ze Strzebinia           
i Miotka. Było to jak zwykle bardzo ży-
we i dynamiczne przedstawienie. Bardzo 
cieszyło nas kolędowanie w nowym uro-
czym kościele pw. bł. Jana Pawła II         
w Dyrdach. Wielu z nas było tam po raz 
pierwszy. Po koncercie i brawach na sto-
jąco zaśpiewaliśmy wspólnie wszyscy 
kolędę: „Gdy się Chrystus rodzi”. Spo-
tkanie zakończyliśmy degustacją swoj-
skich wypieków przygotowanych przez 
parafian z Dyrdów. Bardzo dziękujemy 
za ciepłe przyjęcie. W ostatni dzień okre-
su bożonarodzeniowego kolędowaliśmy 
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach 

na zorganizowanym przez 
Dyrektora MDK pana Ma-
r i a n a  L i s i e c k i e g o 
„Wieczorze Kolęd”. Na 
początku pięknie, w swo-
im stylu, w świąteczną 
atmosferę wprowadziły 
nas dzieci z Przedszkola nr 
1 w Kaletach. Następnie 
kolędował nam zaproszo-
ny chór Catharina z Woź-
nik. Chór, który po wielu 
latach zawieszenia swojej 
działalności –  w 2010 
roku wznowił tradycje 
śpiewacze. Bardzo dzięku-

jemy za przyjęcie zaproszenia. Na sam 
koniec zaśpiewał nasz chór Sonata. Za-
śpiewaliśmy 12 kolęd. Postanowiliśmy 
również po raz pierwszy skierować do 
słuchaczy słowo recytowane. Pięknych, 
mało znanych, staropolskich kolęd czy 
pastorałek jest tak wiele, że trzeba by 
zorganizować osobne spotkanie, by choć  
w części przedstawić bogactwo tej twór-
czości. Może to pomysł na przyszły rok. 
Ten piękny wieczór zakończyliśmy 
wspólnym posiłkiem w restauracji CASY-
NO.  
    Obecnie odkładamy do przyszłego 
roku kolędy a bierzemy na tapetę repertu-
ar z którym chcemy wystąpić w majo-
wym jubileuszowym koncercie. W tym 
miejscu jeszcze raz zapraszamy wszyst-
kich miłośników śpiewu chóralnego       
w nasze szeregi, by jeszcze z większą 
mocą wyśpiewywać wybrane utwory na 
wielu jubileuszowych koncertach. Bardzo 
dziękujemy wszystkim przyjaciołom        
i sympatykom naszego chóru Sonata za 
wiele miłych słów, dobrych życzeń oraz 
okazanych serdeczności.  
 

CZEŚĆ PIEŚNI I MUZYCE 
 CHÓR SONATA 
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Ferie w Klubie w Drutarni 

 

   Czas wolny szybko mija, tak też minęły 
tegoroczne ferie. Przez dwa tygodnie 
dzieci i młodzież uczestniczyły w róż-
nych zajęciach. W poniedziałek robiliśmy 
piękne kartki z okazji Dnia Babci              
i Dziadka. Graliśmy w gry stolikowe. 
Turniej w remika rozegraliśmy we wto-
rek, a wygrała go Katarzyna Mazur. Śro-
da to czas wyplatania ozdób z wikliny 
papierowej, malowania ich, ozdabiania. 
W czwartek pojechaliśmy do Multikina  
w Zabrzu. W piątek, oprócz zajęć pla-
stycznych, odbył się turniej w bilard,       
a zwycięzcą został Jakub Lebek. Odwie-
dzili nas także panowie policjanci, którzy 
opowiedzieli o bezpieczeństwie podczas 
ferii, a także odpowiedzieli na wszystkie 
pytania, jakie zadały dzieci. Tak minął 
pierwszy tydzień. W drugim tygodniu 

grupa młodsza i starsza rozegrała turniej 
w ping-ponga. Zwycięzcą   
w młodszej grupie został 
Kacper Osyda, a w grupie 
starszej Jakub Lebek. We 
wtorek pojechaliśmy na lo-
dowisko do Gliwic. Były to 
dwie godziny fajnej zabawy 
na łyżwach. Kto nie był- 
niech żałuje. W drodze po-
wrotnej odwiedziliśmy  Mc-
Donald's. Umęczeni ale ra-
dośni wróciliśmy do domu. 
W czwartek rozegraliśmy 
zacięte mecze o tytuł „ Mi-
strza Strzelców Ferie 2014”. 
W pięknym stylu, bez poraż-

ki, wygrał Marcin Urbańczyk. Piątek to 
ostatni dzień ferii gdzie nasze dzieci         
i młodzież delektowali się słodkim dese-
rem, a następnie wzięli udział w konkur-
sie wiedzy o ruchu drogowym, który 
przygotował, poprowadził i ufundował 
nagrody pan Andrzej Faltynowski (za co 
gorąco mu dziękujemy). Zwyciężyła Iza-
bela Cudak, która w nagrodę otrzymała 
15% zniżkę na prawo jazdy i w tym dniu 
zapisała się na kurs prawa jazdy u pana 
Andrzeja. Gratulujemy wszystkim zwy-
cięzcom tegorocznych ferii. Na zakoń-
czenie Tomek Breguła przygotował dla 
nas karaoke. 
     Składam podziękowania panu dyrek-
torowi MDK Marianowi Lisieckiemu za 
współpracę oraz pokrycie kosztów wy-
jazdów do kina i na lodowisko, panu Ja-

nowi Broja za opiekę nad młodzieżą w 
czasie wyjazdów oraz za sędziowanie 
meczów w ping-ponga, Tomkowi Bregu-
le za przygotowanie karaoke, Arturowi 
Grzybowi za opiekę nad młodzieżą na 
lodowisku, panom policjantom za cieka-
wą prelekcję oraz wszystkim biorącym 
udział w naszych zajęciach i wyjazdach. 

Instruktor Klubu  
Brygida Popławska 

 

Informacje Koła PZW Kalety 
 

   Podczas zebrania Zarządu Koła w dniu   
5 lutego 2014 r. ustalono terminy zawo-
dów wędkarskich na rok bieżący. I tak: 
13 lub 27 kwietnia (w zależności od 
zalegania na zbiorniku pokrywy lodowej) 
- Zawody o Mistrza Koła. Zbiornik Zielo-
na Górna. Zawody 4-godzinne. 
24 maja Zawody o Puchar Zielonej. 
Zbiornik Zielona Górna. 
1  czerwca zawody dla dzieci i młodzie-
ży z okazji Dnia Dziecka. Zbiornik licen-
cyjny nr 1, Kalety, ul. Fabryczna. 
29 czerwca Zawody o Puchar Burmi-
strza. Zbiornik Zielona Górna.   
9/10 sierpień. Zawody Nocne. Zbiornik 
Zielona Górna. 
7 września Zawody o Puchar Prezesa. 
Zbiornik Zielona Górna. 
Skarbnik Koła przyjmuje opłaty za 
wędkowanie w roku 2014 do końca 
miesiąca kwietnia, w MDK Kalety,      
w każdy poniedziałek, w godzinach 
17.00- 19.00.   Jacek Lubos 

Plan Pracy Miejskiego Domu Kultury w Kaletach na rok 2014 
1. Organizacja imprez artystycznych, 
spotkań okolicznościowych, konkursów. 
 

2. Organizacja zawodów wędkarskich 
oraz turniejów: szachowych, skata spor-
towego itp. 
 

3.  Organizacja zajęć w sekcjach zaintere-
sowań: 
- Klub w Drutarni 
- Miejska Orkiestra Dęta 
- Chór Sonata 

- Zespół taneczny Rock Time 
- Zajęcia wokalne 
- Sekcja szachowa 
- Sekcja skata sportowego 
- Grupa plastyczna Inspiracje 
- Mażoretki Inez i Mała Inez 
- Klub Seniora 
- Sekcja Nordic Walking 
- Sekcja wędkarska 
- Hodowcy gołębi  
- Aerobic 
 

4. Realizacja innych wydarzeń kultural-
nych wynikających z potrzeb bieżących, 
jak również zajmowanie się:  
- organizacją różnego rodzaju narad, ze-
brań, spotkań i szkoleń,  
wynajmem pomieszczeń,  
- realizacją imprez zleconych pod wzglę-
dem programów artystycznych. 
 

5. Prace techniczne związane z utrzyma-
niem budynków będących w dyspozycji 
MDK. 

Terminarz miesięczny 
            STYCZEŃ 
XXII Finał WOŚP - koncerty i zbiórka 
pieniędzy w Sali Widowiskowej MDK 
oraz zbieranie datków do puszek przez 
wolontariuszy na ulicach miasta 
 - zabawy karnawałowe 
 - spotkanie opłatkowe chóru SONATA 
- ferie w mieście 
 

              LUTY 

- koncert Kolęd 
- ogólnoświatowy Konkurs Rock'n'rolla 
im. Billa Haley'a w Warszawie – Rock 
Time 
- spotkanie taneczne Klubu Seniora 
 

            MARZEC 
-  Kino Orange 
- koncert Damiana Holeckiego z okazji 
Dnia Kobiet 

- Wystawa 3D –„W drogę słońca” 
- Dzień Wagarowicza w MDK 
 

          KWIECIEŃ 
 

- Kiermasz wielkanocny (podkowa cen-
trum miasta) 
- Kulinarny Konkurs Wielkanocny 
- Kino Orange 
- Konkurs fotograficzny – Oznaki Wiosny 
w Leśnym Zakątku Śląska 
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- koncert Miejskiej Orkiestry 
Dętej z okazji Kanonizacji papieża Jana 
Pawła II 
 

                MAJ 
 

- obchody rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3-go Maja 
- Majówka Rekreacyjna w Parku 
(Jędrysek) 
- spotkanie przy grillu dla osób starszych 
i samotnych przy MDK 
-  Kino Orange 
- Turniej Skata Sportowego o Puchar 
Burmistrza Miasta Kalety 
- Jubileusz XX- lecia założenia chóru 
SONATA 
 

          CZERWIEC 
 

- XVI Dni Kalet 
- II Turniej Tańca Rock&Rolla – SWING 
SHOW Kalety 2014 
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
Miasta Kalety 
- Wystawa obrazów grupy plastycznej 
Inspiracje 
- Kino Orange w plenerze 
- 11 czerwca - Dzień Seniora w Zielonej 

(Zajazd u Rzepki) 
 

              LIPIEC  
 

- wakacje w mieście (Klub w Drutarni) 
- „Wtorki i Czwartki z Kulturą” - cykl 
zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży 
w MDK 
- Festyn w Drutarni (Święto Gminne) 
- kino w plenerze (stadion KS Unia) 
 

           SIERPIEŃ 
 
-  Wakacje w mieście (Klub w Drutarni) 
- „Wtorki i Czwartki z Kulturą” - cykl 
zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży 
w MDK 
- Festyn na Placu Zjednoczenia (15 sierp-
nia koncert Miejskiej Orkiestr Dętej, za-
bawa taneczna) 
- Festyn w Miotku 
- Kino w plenerze (stadion KS Unia) 
 

          WRZESIEŃ  
 

- kampania rekrutacyjna do poszczegól-
nych sekcji i zespołów 
- III Święto Truszczycy 
- Konkurs Piosenki dla dzieci i młodzieży 
- Kino Orange 

- Bieg o Laur Złotego Dębu 
 

       PAŹDZIERNIK  
 

- Wystawa obrazów grupy plastycznej 
Inspiracje 
- Kino Orange 
 

LISTOPAD 
 

- uroczyste obchody Święta Niepodległo-
ści 
- andrzejkowy wieczorek taneczny dla 
osób starszych i samotnych 
- Kino Orange 
 

GRUDZIEŃ 
 

- II WIECZÓR ADWENTOWY 
- Kino Orange 
- Kolędowanie. Program kolęd dla osób 
starszych i samotnych (Klub Seniora)     
w wykonaniu uczestników zajęć wokal-
nych MDK 
- Spotkania opłatkowe poszczególnych 
sekcji działających w MDK 
- Koncert Bożonarodzeniowy 
 

Opracował: Marian Lisiecki 

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- SPORTOWYCH 
W KALETACH NA ROK 2014 

styczeń 
 

12 stycznia – XXII Finał WOŚP 
20-31 stycznia Ferie w mieście 
 

luty 
1 lutego– spotkanie taneczne Klubu Se-
niora 
2 lutego- Koncert Kolęd  
16 lutego Maraton Rock'n’rolla w Mysło-
wicach – Rock Time 
23 lutego- Mistrzostwa Kalet w Nar-
ciarstwie- Ustroń, Czantoria* 
 

marzec 
 

3 marca- Ogólnoświatowy Konkurs Roc-
k'n'rolla im. Billa Haley'a w Warszawie – 
Rock Time 
6 marca Otwarcie wystawy 3D – W drogę 
słońca 
8 marca – Koncert Damiana Holeckiego 
z okazji Dnia Kobiet 
12 marca – Kino Orange 
21 marca – Dzień Wagarowicza w MDK 
22 marca- III Powiatowe Biegowe Po-
witanie Wiosny. Kalety-Truszczyca 
24 marca- otwarcie wystawy zdjęć      
p. Aleksandra Załęskiego „Na nieludz-
kiej ziemi”- MDK Kalety 
 

kwiecień 
14 kwietnia – Kino Orange 

17 kwietnia- III Turniej Wiedzy o Mie-
ście Kalety- Klub w Drutarni 
25 kwietnia – Turniej Wiedzy o papieżu 
Janie Pawle II 
27 kwietnia – Koncert Miejskiej Orkie-
stry Dętej z okazji Kanonizacji papieża 
Polaka Jana Pawła II – w Kościele p.w. 
Matki Boskiej Fatimskiej w Drutarni, 
wręczenie nagród dla zwycięzców Wie-
dzy o  papieżu Janie Pawle II 
 

maj 
 

1 maja – Turniej Skata Sportowego         
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety 
2 maja – Festyn rekreacyjny na terenie 
Parku Miejskiego 
3 maja – obchody uchwalenia Konstytu-
cji 3 maja 
10 maja- rodzinny rajd rowerowy 
„Kaletańskie góry i pagórki”* 
12 maja Otwarcie wystawy 3D - Śladami 
Jana Pawła II 
24 maja- IV Święto Zielonej i „Polska 
Biega” 
31 maja – Obchody XX- lecia istnienia 
chóru SONATA, msza św. w kościele 
parafialnym p.w. św. Józefa o godz.16.00 
 

czerwiec 
 

1 czerwca – Zawody Wędkarskie z okazji 
Dnia Dziecka 

11 czerwca – DZIEŃ SENIORA w Zielo-
nej (Zajazd u Rzepki) 
20-22 czerwca – XVI DNI KALET 
28-29 czerwca- rodzinny rajd rowero-
wy „Przyroda i zabytki na szlaku Le-
śnej Rajzy”  
 

lipiec 
1-31 lipca – Wakacje w mieście 
16 lipca – Święto Gminne w Drutarni 
? lipca – Festyn w Kuczowie 
 

sierpień 
 

2-3 sierpnia- „DogTrekking w Zielo-
nej” 
1-31 sierpnia- Wakacje w mieście 
15 sierpnia – Festyn na Placu Zjednocze-
nia 
? sierpnia – Festyn w Miotku 
 

wrzesień 
 

6-7 września-  III Święto Truszczycy 
? września – BIEG O LAUR ZŁOTEGO 
DĘBU 
20 września- Święto Kalet na Czantorii 
 

Październik 
 

11 października – rodzinny rajd rowe-
rowy- rezerwat Góra Grojec, Woźniki* 
23 października – Wystawa Grupy arty-
stów plastyków Inspiracje  
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listopad 
 

8 listopada – IV Bieg Niepodległości 
11 listopada – Uroczyste obchody Dnia 
Niepodległości 
 

Grudzień 
 

20 grudnia Wieczór Adwentowy 

27 grudnia – Koncert Bożonarodzeniowy 
 

*- imprezy odbędą się w przypadku wy-
stąpienia odpowiednich warunków pogo-
dowych 
    Wytłuszczonym drukiem oznaczono 
wydarzenia, których głównym organiza-
torem jest Miasto Kalety. Organizacja 

pozostałych imprez pozostaje w gestii 
Miejskiego Domu Kultury. 

Opracowali:  
Dyrektor MDK Kalety Marian Lisiecki 
Inspektor Urzędu Miejskiego  
w Kaletach Jacek Lubos 

W  dniach od 23 – 26.01.2014 r.,      
w ramach Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego realizowany 
był unijny projekt pn.: „Kurs tańca, 
etykiety i protokołu”.  
    Gospodarzem projektu było partnerskie 
Vitkov.  W projekcie uczestniczyło 20 par, 
po 10 z Kalet i Vitkova. 
     Czwartek 23 stycznia był pierwszym 
dniem projektu. Wyjechaliśmy z Kalet,     
o godz.16:00, podążając do miejscowości 
Stare Techanovice.  Na miejsce dojechali-
śmy o godz. 19:15. Zostaliśmy serdecznie 
powitani przez gospodynię projektu- panią 
Danielę Olbertovą i zakwaterowani w po-
kojach hotelu „Davidovy Mlyn”.  Następ-
nie udaliśmy się na kolację do restauracji 
„Ważka”, tam również został przedstawio-
ny program projektu i omówione sprawy 
organizacyjne.  
    Po kolacji o godz.20:30 poszliśmy do 
klubu na ćwiczenia podstaw pilatesu. Były 
to ćwiczenia rozluźniające, rozciągające     
i uelastyczniające mięśnie, wspomagające 
koordynację ruchową i stabilizujące posta-
wę ciała. O godz. 22:00 został zakończony 
czwartkowy program projektu. 
Każdego dnia od godz. 7:00 – 7:30,  moż-
na było w klubie przeprowadzić indywidu-
alną rozgrzewkę.  
    W piątek po śniadaniu od godz. 8:15 do 
12:00, jak również w następne dni,  rozpo-
czął się kulminacyjny punkt projektu, czyli 
kurs tańca. W tej kwestii był przestrzegany 
protokół, który zobowiązywał do odpo-
wiedniego ubioru, czyli: panie - sukienka 
lub spódnica i bluzka oraz buty na niewy-
sokim obcasie a panowie - spodnie, koszu-
la lub koszulka polo i półbuty do tańca. 
Zajęcia były prowadzone przez zawodową 
parę tancerzy – Evę Meinhardovą i Mirka 
Spacila - która osiągnęła w swojej karierze 
znaczące sukcesy w europejskich i świato-
wych konkursach tańców standardowych    
i    latynoamerykańskich.  
    Nauka tańca obejmowała nabycie umie-
jętności w zakresie podstawowych kroków 
i figur walca angielskiego i wiedeńskiego, 
tanga, polki,  paso doble, bluesa, quickste-
pa, mambo, jive’a, fokstrota.  

     Po południu 
uczestniczyliśmy  
w wykładzie        
i pokazie fryzur 
z w i ą z a n y c h         
z różnymi oka-
zjami towarzyski-
mi i biznesowy-
mi. Można było 
skorzystać z ob-
cięcia i ułożenia 
fryzury. Wiado-
mo, że nie tylko fryzura, ale i  ubiór zdobią 
człowieka. Z tego względu był zorganizo-
wany  wykład i pokaz ubioru według pro-
tokołu na różne okoliczności. Każdy z nas 
nie mógł się napatrzeć na prezentowaną 
grację i elegancję modelek oraz strojów.  
    W piątkowy wieczór uroczysta kolacja 
była połączona z wykładem na temat poda-
wania do stołu, wystroju stołu, zajmowa-
nia miejsc przy stole oraz jedzeniem we-
dług protokołu i  etykiety w praktyce.     
Daniem głównym był pstrąg z miejscowej 
hodowli.  
     Piątkowy program zakończył się około 
22-giej. 
    W czasie sobotniej nauki tańca, zaszczy-
cił nas swoją obecnością starosta Vitkova 
Pavel Smolka , który powitał wszystkich 
serdecznie, a także obserwował nasze zma-
gania taneczne. 
    W sobotnie popołudnie udaliśmy się na  
wycieczkę turystyczną do Nowego Jiczy-
na. Pierwszym punktem było zwiedzanie 
Muzeum Kapeluszy. Ekspozycja muzealna 
składała się z trzech części: pierwsza – to 
poznanie technologii procesu produkcyjne-
go, czyli od królika po kapelusz, która była 
prezentowana projekcją filmową, druga - 
to atelier, gdzie przedstawiono modelowa-
nie  i prasowanie mini kapeluszy, nato-
miast trzecia - to przymierzalnia, gdzie 
mogliśmy dokonać przymiarek kapeluszy, 
czapek i dodatków. Następnie udaliśmy się 
do Zamku Żerotyńskiego, gdzie zapoznali-
śmy się z historią miasta i podziwialiśmy 
dzieła malarzy wywodzących się z regionu 
Nowego Jiczyna oraz ekspozycję muzeal-
ną strojów i kapeluszy z różnych epok 

historycznych.  
    Niedziela była ostatnim dniem projektu. 
W dopołudniowym kursie tańca naszym 
umiejętnościom  tanecznym przyglądał się 
pan Burmistrz Klaudiusz Kandzia, prze-
wodniczący RM Eugeniusz Ptak, a także 
inspektor UM w Kaletach– pan Jacek  
Lubos. Na zakończenie kursu niezapo-
mnianym wrażeniem dla nas wszystkich 
był taniec połączony ze stepowaniem, za-
prezentowany przez naszego instruktora  
pana Mirka Spacila. 
    Także z naszej strony był miły akcent 
wokalny zaprezentowany przez Stenię       
i Andrzeja, w postaci pieśni : „Poszła Ka-
rolinka” i „Szumi jawor”. 
    Niedzielne popołudnie upłynęło na 
wspólnym taneczno – towarzyskim spotka-
niu  uczestników projektu w Miejskim 
Domu Kultury w Vitkovie. Na spotkaniu 
przedstawiciele partnerskich Miast podzię-
kowali za realizację projektu. Szczególne 
słowa  podziękowania skierowano do go-
spodyni projektu pani Danieli Olbertovej, 
za wspaniałą organizację, miłą atmosferę   
i opiekę. Podziękowano  też uczestnikom  
polskim i czeskim, którzy realizowali pro-
gram projektu.  
    Wieczorem, po kolacji, nadszedł czas 
pożegnania. Było nam ciężko opuszczać 
Stare Techanovice, ale zabraliśmy ze sobą 
bagaż pięknych i niezapomnianych wra-
żeń. Do Kalet wróciliśmy  o godz. 22:00. 
    Mam nadzieję, że znowu się spotkamy 
na innych projektach, a do licznego uczest-
nictwa w nich już teraz serdecznie zapra-
szam. 
                   Kursantka - Janina Perz 

Relacja z projektu  „ Kurs tańca, etykiety i protokołu” 
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LKS Małapanew zaprasza na treningi 

K lub LKS Małapanew Kuczów zaprasza wszystkich chętnych do gry w piłkę nożną na treningi, które 
odbywają się w każdy wtorek i piątek o godzinie 18.45 na Orliku w Kaletach.  

   Zapraszamy również chętnych do gry w siatkówkę do nowej sekcji piłki siatkowej powstałej z przyłączenia   
zespołu " KaWoLuPs". Informacja o treningach dla chętnych siatkarzy pod nr tel. : 781 757 111.  
https://www.facebook.com/L.K.S.Malapanew.Kuczow.  

Tenisiści stołowi Unii zakończyli rozgrywki I rundy w śląskiej lidze okręgowej seniorów 

Przekaż 1% podatku na rzecz klubu LKS Małapanew 
 

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 MAŁAPA-
NEW KUCZÓW.  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również w tym roku, możecie być pew-
ni, że i te pieniądze nie zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczone na poprawę warun-
ków uprawiania sportu przez dzieci  i młodzież w klubie Małapanew Kuczów.   

P iątym miejscem zakoń-
czyli w grudniu pierwszą 

rundę rozgrywek tenisiści 
stołowi Unii Kalety. W pod-
stawowym składzie drużyny 

kaletańskiej występowali: Paweł Piech, 
Mateusz Piech, Szymon Gruca oraz Antoni 
Jeż (trener), rezerwowymi byli Karol Po-
tempa oraz Tomasz Swoboda. 
          Tabela po XIII SERII 
    Runda rewanżowa ruszyła w lutym. 
    Sekcja tenisa trenuje w sali gimnastycz-
nej PSP 1 Kalety we wtorki od 18.30- 
20.00, czwartki od 17.00 do 20.0. Mecze    
u siebie rozgrywane są we wtorki o 18.30. 
    Dobrze radzą sobie młodzi zawodnicy 
Unii w Wojewódzkich Turniejach Klasyfi-
kacyjnych Młodzieżowców (rocznik 95 -
97), w których występują najlepsi zawodni-
cy ze Śląska. Po trzech turniejach indywi-
dualnych na 51 startujących zawodników 
Szymon Gruca jest sklasyfikowany na 9, 
Paweł Piech na 14, Mateusz Piech na 16 
miejscu. Zespołowo nasi juniorzy zajęli     
4 miejsce na Śląsku. 

 
Miejsce 

 
Nazwa klubu 

 
Liczba  
spotkań 

 
Punkty 

 
Małe  
punkty 

1. LKS Piast Ożarowice 13 26 113:17 

2. UKS Lider Żarki 13 23 99:31 

3. MCKS Czeladź 13 21 91:39 

4. TTS Polonia III Bytom 13 20 90:40 

5. KS Unia Kalety 13 16 76:54 

6. UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza 13 16 75:55 

7. UKS Plastyk Dąbrowa Górnicza 13 15 78:52 

8. UKS Huragan II Sosnowiec 13 12 64:66 

9. UKS Dwójka Sosnowiec 13 8 50:80 

10. KS Corona Rudniki 13 8 37:93 

11. MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry 13 7 37:93 

12. PKS Waluś Konopiska 13 5 47:83 

13. UKS Ikar Mierzęcice 13 3 34:96 

14. LKS Piast II Ożarowice 13 2 18:112 Antoni Jeż 
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W  okresie od 
stycznia 2011 

roku nastąpiło znaczne 
przyspieszenie procesu 

likwidacji Kaletańskich Zakładów Ce-
lulozowo-Papierniczych.  
    Cieszy to władze miasta, gdyż sprzeda-
wane przez likwidatora KZCP nierucho-
mości, zarówno zabudowane jak i nieza-
budowane, są przez ich nowych właści-
cieli właściwie wykorzystane, utrzymy-

wane w porządku i, co najważniejsze, 
służą rozwojowi miejscowej przedsię-
biorczości i działalności gospodarczej. 
Niektóre budynki- jak np. dawny hotel- 
są pieczołowicie odnawiane celem przy-
wrócenia im dawnego uroku. 
    W okresie od stycznia 2011 roku li-
kwidator KZCP sprzedał 55 nieruchomo-
ści przeznaczonych przeważnie na pro-
wadzenie działalności gospodarczej. 
Wśród nabywców tych nieruchomości są 

też przedsiębiorcy z Kalet. 
    Łączna powierzchnia sprzedanych nie-
ruchomości wynosi 22,4884 ha. Sprzedaż 
ta ma wymierne korzyści finansowe dla 
miasta. Z każdej sprzedanej przez likwi-
datora działki gmina otrzymuje część 
środków. I tak w roku 2011 miasto otrzy-
mało z tego tytułu kwotę 299 384 zł,       
w 2012 r.- 285 750 zł, a w roku bieżącym 
kwotę 35 000 zł. Łącznie budżet miasta  

Sprawozdanie z likwidacji KZCP za lata 2011-2013  

6  lutego 2014 roku o godzinie 16.00, 
w Miejskim Domu Kultury w Kale-

tach, odbyła się rozprawa administra-
cyjna, dotycząca postępowania admini-
stracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
na realizację inwestycji polegającej na 
Budowie Zakładu Przetwarzania Zuży-
tego Sprzętu Elektrycznego i Elektro-
nicznego nie zawierającego substancji 
niebezpiecznych. Celem rozprawy było 
wysłuchanie wszystkich stron oraz 
mieszkańców i udzielenie ewentual-
nych wyjaśnień dotyczących planowa-
nej inwestycji.   

    Rozprawę zorganizował Urząd Miejski 
w Kaletach, który ma wydać decyzję śro-
dowiskową w ww. sprawie. Strony repre-
zentowane były głównie przez pełnomoc-
ników. Zdecydowana większość wypeł-
nionej przez mieszkańców sali Domu 
Kultury była przeciwna planowanej przez 
firmę inwestycji.  
    Na zakończenie rozprawy Burmistrz 
Klaudiusz Kandzia podsumował spotka-
nie stwierdzając między innymi, że po-
wołany zostanie niezależny biegły z za-
kresu ochrony środowiska, który wyda 
opinię jaki inwestycja będzie miała 
wpływ na środowisko i zdrowie miesz-

kańców. Wszystkie przedstawione na 
rozprawie wnioski i opinie zaniepokojo-
nych mieszkańców będą rozważone         
i wzięte pod uwagę podczas wydawania 
ostatecznej decyzji. Szczegółowo zbada-
na zostanie zgodność planowanej inwe-
stycji  z Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego, nie wykluczając 
zasięgnięcia dodatkowych opinii.  
    Szczegółowa relacja z rozprawy          
w postaci protokołu zostanie w najbliż-
szym czasie opublikowana na oficjalnej 
stronie miasta www.kalety.pl 

W  związku z rozstrzygnięciem 
przetargu przez grupę zakupo-

wą, w skład której wchodzi Miasto 
Kalety, podpisana została umowa         
z firmą Prywatny Zakład Oczyszczania 
Miasta Waldemar Strach. 
   Przedmiotem umowy jest „Świadczenie 
usługi odbierania odpadów komunal-
nych i zagospodarowania tych odpadów 
od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, powstałych na 
terenie Miasta Kalety”. 
    Umowa została zawarta na okres 2 lat, 
począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. 
Cena jednostkowa za: 
- odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpa-
dów zmieszanych wynosi 348 zł brutto, 

- odbiór i zagospodarowanie 
1 Mg odpadów segregowa-
nych wynosi 122 zł brutto. 
    Zgodnie z zapisami umowy 
Miasto Kalety będzie doko-
nywało kompleksowej kon-
troli sposobu wykonywanej 
usługi świadczonej przez 
Wykonawcę, jednocześnie 
będzie przeprowadzana kon-
trola nieruchomości zamiesz-
kałych Miasta Kalety w za-
kresie prawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych. 
    Wszelkie nieprawidłowości i zapytania 
proszę kierować pod adresem Miasta 
Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, pokój      

nr 11 bądź pod numerem telefonu          
34 3527 660. 

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podpisana 

Rozprawa administracyjna w sprawie inwestycji firmy „HEMARPOL” 

Klaudiusz Kandzia 

Dariusz Szewczyk 
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Na  podstawie wprowadzonej 
definicji „odbiorca wrażliwy 

energii elektrycznej” wynikającej ze 
zmienionego Prawa energetycznego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby 
otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 
1 stycznia 2014 r. będą miały prawo do 
zryczałtowanego dodatku energetycz-
nego. 
    Dodatek energetyczny będzie wynosił 
rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limi-
tu zużycia energii elektrycznej oraz śred-

niej ceny energii elektrycznej dla odbior-
cy energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym. 
Wysokość limitu wynosi: 
1.900 kWh w roku kalendarzowym – dla 
gospodarstwa domowego prowadzonego 
przez osobę samotną; 
2.1250 kWh w roku kalendarzowym – 
dla gospodarstwa domowego składające-
go się z 2 do 4 osób; 
3.1500 kWh w roku kalendarzowym – 
dla gospodarstwa domowego składające-
go się z co najmniej 5 osób. 
    Dodatek energetyczny będzie przyzna-
wał burmistrz w drodze decyzji, na wnio-
sek odbiorcy wrażliwego energii elek-
trycznej do którego należy dołączyć ko-
pię umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek 
będzie wypłacany do dnia 10 każdego 
miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca 
stycznia. Dodatek energetyczny wynosić 
będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej 
dodatku energetycznego ogłaszanej przez 
ministra właściwego do spraw gospodar-
ki. 
    Obsługa związana z dodatkami to za-
danie zlecone, na realizację którego gmi-
ny otrzymają dotację z budżetu państwa. 
Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określa-
jąca, że dodatek energetyczny nie będzie 
wliczany do dochodu będącego podstawą 
do obliczania dodatku mieszkaniowego. 

Dodatek energetyczny - nowe świadczenie dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy  

od likwidatora, z tytułu sprzeda-
ży, otrzymał kwotę 620 134 zł. 
    Oprócz ww. środków finansowych 
gmina otrzymała od likwidatora KZCP, 
za zobowiązania podatkowe, następujące 
nieruchomości: 
- 2 działki budowlane przy ul. Powstań-
ców Śląskich o wartości 113 000 zł,  
- lokal mieszkalny przy ul. Fabrycznej 9 
o wartości 46 500 zł,  
- 2 działki pod ogródki działkowe przy 
ul. Lublinieckiej o pow. 1,1922 ha i war-
tości 297 600 zł, 
- 2 działki stanowiące „stawy fabryczne” 
o pow. 5,4851 ha i wartości 63 627 zł,  
- 1 działka przy stawach (dojazd) o pow. 
0,1764 ha i wartości 24 700 zł,  
- działkę przy biurowcu KZCP (plac ma-
newrowy) o pow. 0,2126 ha i wartości 

11 300 zł, 
- 1 działkę pod ogródki działkowe przy 
ul. Fabrycznej o pow. 0,3964 ha i warto-
ści 93 000 zł  
- działkę pod działalność produkcyjną 
przy ul. Lompy o pow. 0,0441 ha i warto-
ści 13 700 zł. 
    Łączna wartość nieruchomości przeję-
tych przez gminę wynosi 607 927 zł. 
    Część z tych nieruchomości 
(mieszkanie, działki budowlane) gmina 
zamierza zbyć w drodze przetargu. 
    Bardzo ważną korzyścią dla budżetu 
miasta jest również to, że od sprzedanych 
nieruchomości nowi nabywcy uiszczają 
do gminy podatki od nieruchomości. 
Wpływy z tego tytułu wynoszą następują-
co: 
- w 2011 r. – 12 374 zł, 

- w 2012 r.- 51 419 zł, 
- w 2013 r. – 7896 zł. 
    Ważną rzeczą dla mieszkańców nasze-
go miasta jest fakt, że w procesie likwi-
dacji KZCP likwidator sprzedał na rzecz 
dotychczasowych najemców 62 lokale 
mieszkalne, a dalsze 41 lokali jest do 
zbycia. 
    Władze miasta liczą na dalszą dobrą 
współpracę z likwidatorem KZCP, która 
przyniesie dalsze, wymierne korzyści dla 
budżetu gminy, lokalnych przedsiębior-
ców oraz całego miasta. 
    Stan zadłużenia KZCP wobec miasta 
na koniec 2010 roku wynosił 1 069 567 
zł, a obecnie w wyniku ww. działań li-
kwidatora i władz miasta zadłużenie to 
zmalało do kwoty 84 569 zł. 

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015  

I nformujemy, że rozpoczynają się 
zapisy dzieci do przedszkoli. 

Karty zgłoszeniowe dziecka do przed-
szkola można pobierać w sekretariatach 
przedszkoli w godzinach od 8.00 do 8.30 
oraz od 13.00 do 14.00.  
    Zapraszamy do naszych przedszkoli 
dzieci 3,4,5,6- letnie z terenu Gminy Ka-
lety. Informacje dotyczące rekrutacji do-
stępne są na stronie internetowej naszego 
miasta, stronach internetowych przed-
szkoli oraz bezpośrednio w placówkach  
u dyrektorów przedszkoli. 
Informacje dodatkowe 
    Do przedszkola dzieci zapisywane są 
jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych 
latach rodzice dzieci uczęszczających do 
przedszkola również zobowiązani są do 
odebrania oraz wypełnienia nowej karty 
w celu kontynuowania edukacji w pla-

cówce. W wyniku nowelizacji ustawy     
o systemie oświaty w roku szkolnym 
2014/2015 obowiązkowym przygotowa-
niem przedszkolnym objęte są dzieci pię-
cioletnie oraz dzieci 6-letnie, które nie 
zostały objęte obowiązkiem szkolnym. 
UWAGA RODZICE DZIECI 6 – LET-
NICH (ROK URODZENIA 2008) 
    W roku szkolnym 2014-2015 do szko-
ły pójdą już dzieci sześcioletnie, które 
urodziły się między styczniem a czerw-
cem 2008 r. Dla dzieci 6- letnich urodzo-
nych w drugim półroczu oznacza to prze-
sunięcie obowiązku szkolnego o rok. Rok 
później, czyli w roku szkolnym 2015-
/2016, do klasy pierwszej pójdą już 
wszystkie sześciolatki. 
UWAGA RODZICE DZIECI 5- LET-
NICH (ROK URODZENIA 2009) 
     Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane 

odbyć roczne przygotowanie przedszkol-
ne w przedszkolu lub oddziale przed-
szkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się 
z początkiem roku szkolnego w roku ka-
lendarzowym, w którym dziecko kończy 
5 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obo-
wiązkiem odbycia rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego objęte są wszystkie 
dzieci urodzone w 2009 r. 
Kartę zgłoszeniową i regulamin 
można pobrać ze strony 
www.kalety.pl 
 Rodziców dzieci sześcioletnich z Kalet 
zapraszamy na spotkanie z dyrektorem 
szkoły i dyrektorem przedszkola         
w poniedziałek 24 lutego 2014 r. godz. 
17.30 sala 35 (budynek klas I-III). Te-
matem spotkania będzie edukacja dzie-
ci sześcioletnich w szkole. 
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W  związku z licznymi pytaniami na temat przebiegu prac nad ustawą przywracającą prawo do świadczenia pielęgna-
cyjnego opiekunom osób niepełnosprawnych, którym prawo to wygasło 30 czerwca 2013 r., Ministerstwo Pracy      

i Polityki Społecznej informuje, że prace te są prowadzone przez MPiPS, we współpracy z Kancelarią Prezesa Kady Mini-
strów, Rządowym Centrum Legislacji oraz Ministerstwem Finansów.  
    Projekt ustawy będzie realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13) Niezwłocznie po 
przygotowaniu odpowiedniego projektu ustawy zostanie on podany do publicznej wiadomości. Ostateczny kształt i termin wejścia 
w życie projektu jest uzależniony od dalszego przebiegu wieloetapowego procesu legislacyjnego.  

INFORMACJE MOPS KALETY 

Z godnie z obwieszczeniem Wojewo-
dy Śląskiego z dnia 20 styczna 

2014 r.         o kwalifikacji wojskowej w 
2014 r. informuję, że w okresie od dnia 
3 marca do 9 kwietnia br. zostanie 
przeprowadzona kwalifikacja wojsko-
wa na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 
     Siedziba Powiatowej Komisji Lekar-
skiej dla Powiatu Tarnogórskiego mieścić 
się będzie w budynku Starostwa Powiato-
wego w Tarnowskich Górach przy ul. 
Sienkiewicza nr 16. 

 Kwalifikacji wojskowej podlegać będą: 
 

-   mężczyźni urodzeni w 1995 roku, 
- mężczyźni urodzeni w latach 1990-
1994, którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej, 
- osoby urodzone w latach 1993 i 1994, 
które: 
- zostały uznane przez powiatowe komi-
sje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, 
za czasowo niezdolne do czynnej służby 
wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej, 
 - zostały uznane przez powiatowe komi-
sje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, 
za czasowo niezdolne do czynnej służby 
wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa po zakończeniu kwalifikacji woj-
skowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4    
i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.    

o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej przed zakończeniem kwalifi-
kacji wojskowej,  
- kobiety urodzone w latach 1990 – 1995, 
posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej, 
- osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły 
się ochotniczo do pełnienia służby woj-
skowej, jeżeli nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej.  
    Termin stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej dla osób z terenu miasta Kale-
ty został wyznaczony na dzień 24 i 25 
marca br. 
    O terminie stawiennictwa na kwalifi-
kację wojskową mieszkańcy Miasta Ka-
lety zostaną powiadomieni osobiście. 

Kwalifikacja wojskowa w 2014 roku  

Marian Marmajewski 

M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kale-
tach w 2014 r. ponownie przystępuje do 

programu unijnego PO KL projektu systemowe-
go pt. 'Ja też potrafię'.  
    Realizacja projektu obejmuje 1,5 roku tj.  od 
01.01.2014 r. i do 30.06.2015 r. Uczestnikami pro-
jektu mogą być osoby bezrobotne i nieaktywne za-
wodowo, kwalifikujące się do świadczeń z pomocy 
społecznej. W ramach projektu organizowane będą 
kursy zawodowe. Specyfikacja kursów w zależności 
od zgłoszonych potrzeb, po przeprowadzonej anali-
zie doradcy zawodowego. Ponadto program obejmu-
je aktywizację społeczną- warsztaty nabywania 
umiejętności społecznych i kompetencji zawodo-
wych oraz aktywizację zawodową- doradztwo zawo-
dowe . Projekt obejmuje działania środowiskowe – 
zwiedzanie dziedzictwa kulturalnego. Uczestnicy 
projektu nie ponoszą żadnych kosztów. Zaintereso-
wane osoby udziałem w projekcie proszone są          
o kontakt z kierownikiem ośrodka P. Renatą Czudaj 
tel.343578656. Termin przyjmowania zgłoszeń – do 
7 marca 2014 r.  

Rekrutacja do kolejnej edycji  
projektu "Ja też potrafię"  



 

  www.kalety.pl 

   BIULETYN INFORMACYJNY, LUTY 2014 Str. 18 

W  dniu 21 stycznia 2014 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego   

w Kaletach odbyła się XXXVI sesja Rady 
Miejskiej w Kaletach.  
    Zebranych powitał i obradom przewodni-
czył Pan Eugeniusz Ptak – Przewodniczący 
Rady Miejskiej wraz z Ryszardem Sendlem 
pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego 
RM. 
    W obradach udział wzięło 13 radnych, co 
przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej 
upoważniło Radę do podejmowania prawo-
mocnych uchwał. 

    Podczas sesji wręczono nagrody dla lau-
reatów konkursu pn. „Najpiękniejsze świą-
teczne iluminacje”. Upominki otrzymały 
Panie: Joanna Ocelok i Elżbieta Karmań-
ska. 
    Przewodniczący Eugeniusz Ptak przed-
stawił sprawozdanie z działalności Rady 
Miejskiej za 2013 rok, następnie sprawoz-
danie z działalności za 2013 rok       w for-
mie multimedialnej przedstawił radnym 
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia. 
    W kolejnych punktach porządku obrad 
radni podjęli następujące uchwały: 

Nr 308/XXXVI/2014 w sprawie przekaza-
nia środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
Nr 309/XXXVI/2014 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogór-
skiemu na realizację zadania: wymiana 
nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja oraz 
ul. Drozdka w Kaletach. 
Nr 310/XXXVI/2014 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2014 rok. 
Nr 311/XXXVI/2014 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2014-2023. 
Nr 312/XXXVI/2014 w sprawie przyjęcia 
wieloletniego       programu       osłonowego  

Sprawozdanie z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

Zarządzenie Nr 0050.25.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12 lutego 2014 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury  

fizycznej i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Kalety w 2014 r.  

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873        
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 
Programu Współpracy Miasta Kalety z Orga-
nizacjami pozarządowymi w roku 2014, sta-
nowiącego załącznik do Uchwały  
Nr 301/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Kale-
tach z dnia 28 listopada 2013 r.  
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realiza-
cję zadania publicznego pn.: Upowszechnia-
nie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci       
i młodzieży z terenu Miasta Kalety w 2014 r. 
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie 
wspierania takich zadań wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert 
stanowi załącznik do zarządzenia. 
 

§ 2 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez 
jego zamieszczenie: 
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego       
w Kaletach, 
- w Biuletynie Informacji Publicznej, 
- na oficjalnej stronie internetowej Miasta 
Kalety. 
- w kaletańskiej gazecie lokalnej. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi-
sania. 

Ogłoszenie (załącznik do Zarządzenia Nr 0050.25.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12 lutego 2014) 
 Burmistrz Miasta Kalety, działając zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku    
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), ogłasza otwarty konkurs ofert na        

realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2014 r. 
1. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży      
z terenu miasta Kalety w roku 2014. 
2. Wysokość środków publicznych na realiza-
cję tego zadania.  
Na realizację zadania przeznacza się środki      
z budżetu miasta w wysokości 130.000 zł 
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). 
3. Zasady przyznawania dotacji: 
a) złożenie oferty na dofinansowanie nie jest 
równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania; 
b) decyzję o udzieleniu dotacji podejmie bur-
mistrz miasta Kalety, po zasięgnięciu opinii 
odpowiedniej komisji; 
c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej 
oferty zgodnie z wymienioną ustawą o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
4. Termin składania ofert.  
   Oferty, zgodne z wzorem stanowiącym za-
łącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 
(Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), należy złożyć   
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach 
w terminie do 17 marca 2014 r.  
5. Oferty powinny zawierać następujące dane: 
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania pu-
blicznego proponowanego do realizacji; 
b) termin i miejsce realizacji zadania publicz-
nego; 

c) kalkulację przewidywanych kosztów realiza-
cji; 
d) informację o wcześniejszej działalności 
podmiotu składającego ofertę w zakresie, któ-
rego dotyczy zadanie; 
e) informację o posiadanych zasobach rzeczo-
wych i kadrowych zapewniających wykonanie 
zadania, w tym o wysokości środków finanso-
wych uzyskanych na realizację danego zadania 
z innych źródeł; 
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieod-
płatnego wykonania zadania; 
g) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio 
wyciąg z ewidencji. 
h) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 
ostatni rok działalności. 
i) statut organizacji. 
 

    Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z 
określonymi wymaganiami nie będą rozpatry-
wane. 
6. Tryb wyboru ofert.  
 

Wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i 
przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi. 
Oferta zostanie wybrana wg następujących 
kryteriów: 
a) zapewnienia jakości wykonania zadania na 
bazie posiadanych przez oferenta zasobów 
kadrowych i rzeczowych; 
b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania 

środków z dotacji na realizację zadania, dekla-
rowanego zaangażowania środków własnych 
lub pozyskanych z innych źródeł; 
c) dotychczasowej działalności podmiotu skła-
dającego ofertę w zakresie, którego dotyczy 
zadanie. 
 

    Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną 
opublikowane na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach, na 
oficjalnej stronie internetowej miasta Kalety 
oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim 
w Kaletach w terminie do 7 dni od dnia wybo-
ru oferty.  
    Od podjętych decyzji nie przysługuje odwo-
łanie. 
7. Termin wyboru oferty. 
 Komisja konkursowa dokona wyboru oferty 
do 19 marca 2014 r. 
8. Termin i warunki realizacji zadania:  
a) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 
2014 r.; 
b) zadanie winno być realizowane z zachowa-
niem wszelkich środków bezpieczeństwa 
dla wszystkich uczestników; 
c) szczegółowe warunki realizacji zadania 
zostaną zamieszczone w umowie. 
9. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku 
zostały przeznaczone środki w wysokości  
130.000 zł. 



 

  www.kalety.pl 

28 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się IV konferencja w sprawie rozwoju Zielonej. 
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

6 marca w Miejskim Domu Kultury  nastąpi otwarcie wystawy 3D – „W drogę słońca” 

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 
2020. 
Nr 313/XXXVI/2014 w sprawie określe-
nia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania dla osób objętych wielolet-
nim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020. 
Nr 314/XXXVI/2014 w sprawie wydzier-
żawienia nieruchomości. 
Nr 315/XXXVI/2014 w sprawie wyraże-
nia zgody na nabycie nieruchomości. 
Nr 316/XXXVI/2014 w sprawie zatwier-
dzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2014 rok. 
    W trakcie obrad radni 
zatwierdzili plany pracy 
na rok 2014: Rady Miej-
skiej w Kaletach oraz 
komisji stałych, prze-
wodniczący Komisji 
Rewizyjnej Jan Klimek 
przedstawił sprawozda-
nie z działalności Komi-
sji Rewizyjnej za 2013 
rok, a przewodniczące 
pozostałych komisji sta-
łych Rady Miejskiej 
przedłożyły roczne spra-
wozdania z działalności 
komisji. 

    W punktach interpelacje i zapytania 
radnych oraz wolne wnioski i informacje 
zgłaszano następujące sprawy: 
Radna Blandyna Kąkol pytała o sprawę 
budynku przy ulicy Tarnogórskiej, prosi-
ła o interwencję w Zarządzie Dróg Po-
wiatowych w sprawie za wysokiego kra-
wężnika przy przejściu dla pieszych na 
ulicy 1 Maja (przy szkole). Radna zgłosi-
ła wniosek Komisji Gospodarczej odno-
śnie przekazywania odpłatności od pod-
opiecznych na konto MOPS-u celem kon-
tynuacji usług opiekuńczych, a także po-
dziękowała za pojawienie się na przy-
stankach rozkładów jazdy busów. 
Radna Mirosława Potempa pytała,      

w którym miejscu zostanie zlokalizowa-
ny plac zabaw w Mokrusie, a także          
o sprawę związaną z zawieszeniem dzia-
łalności świetlicy Port. 
Radna Maria Wiatrek zwróciła się        
z prośbą dotyczącą poprawy oświetlenia 
na ulicy Wojska Polskiego oraz na ulicy 
Okrzei przy skrzyżowaniu z Armii Krajo-
wej. 
Radna Janina Perz zgłosiła awarię lam-
py ustawionej na skrzyżowaniu ulic Sien-
kiewicza z Mickiewicza. 
Radny Robert Gryc ponownie prosił      
o wyrównanie dziury powstałej na ścież-
ce rowerowej do Kuczowa oraz o utwar-
dzenie ulicy Kilińskiego. 
Radna Irena Nowak prosiła o poprawę 
nawierzchni ulicy Słowackiego (do proś-
by dołączył się wiceprzewodniczący       
R. Sendel). 
Radny Jan Klimek podziękował za wy-
równanie nawierzchni ulicy Witosa oraz 
prosił o wyrównanie nawierzchni ulicy 
Barbary. 
    Burmistrz zaprosił radnych na rozpra-
wę administracyjną (dnia 6 lutego 2014 r. 
o godz. 16.00 w MDK) w sprawie wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach na realizację inwestycji firmy 
Hemarpol. 
    Na tym sesję zakończono. 

Małgorzata Mazur 

Zwyciężczynie konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje–  
Joanna Ocelok i Danuta Karmańska w towarzystwie burmistrza 

 i przewodniczącego Rady Miejskiej.  

8 marca w Miejskim Domu Kultury, w ramach Dnia Kobiet, koncertować będzie Damiana Holecki. 
12 marca w Miejskim Domu Kultury po raz kolejny zainstaluje się objazdowe Kino Orange.  

22 marca w Truszczycy odbędzie się bieg przełajowy w ramach III Powiatowego Biegowego Powitania Wiosny. 

24 marca w Miejskim Domu Kultury  otwarta zostanie wystawa zdjęć dokumentalnych Pana Aleksandra Załęskiego, dawnego miesz-
kańca naszego miasta, emerytowanego eksperta  fotografii w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Komendzie Głów-
nej Policji. Na wystawie, zatytułowanej „Na nieludzkiej ziemi”, zobaczyć będzie można m.in. zdjęcia ekshumacyjne z Miednoje, 
Charkowa i Katynia oraz posłuchać prelekcji autora na temat wydarzeń z roku 1940, a także relacji z prac ekshumacyjnych       
w Rosji w 1991 i  1995 roku, w których Aleksander Załęski osobiście uczestniczył.    
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NIE JESTEŚ SAM !!! 
 

Boże użycz mi Pogody Ducha, abym godził się z tym czego nie mogę zmienić 
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić, i Mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. 

 

                            I TY możesz pomóc !! 

   Nieuchronnie nadchodzi czas, kiedy podatnicy w naszym kraju zaczynają rozliczać się     
z tego, ile zarobili w ubiegłym roku. Jest to również Czas, w którym można w wymierny 
sposób Pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje, przekazując 1% swojego podatku. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, jak wielu jest potrzebujących. Warto pomóc komukolwiek       
z nich. 
   Apelujemy do wszystkich, przekażmy 1% swojego podatku. Ponieważ bez niego często 
Ci, którzy go potrzebują nie są w stanie nic zrobić . 
   Wiemy że nie jesteśmy jedynymi, którzy proszą o pomoc. Wieku rodziców z całych sił 
walczy o zdrowie i życie swoich dzieci . 

Jeśli tylko chcesz możesz podarować 1% podatku dla naszego synka Sylwestra . 
 
" Niesienie pomocy innym, ułatwia życie z chorobą i umożliwi leczenie i rehabilitację". 
 

Proszę o 1 % podatku dla Sylwka 
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 

KRS: 0000037904 

Podziękowanie 
 

    Zimowe ferie w ZSiP w Kaletach Miotku  były 
bardzo pracowite ze względu na trwające prace re-
montowe wewnątrz budynku. Dzięki zaangażowa-
niu rodziców i pomocy Urzędu Miasta Kalety nie-
które klasy zostały odnowione – III, IV, V, VI szko-
ły podstawowej i III gimnazjum. 
    Ponadto w tym okresie pomalowano salę gimna-
styczną i przylegające do niej szatnie oraz łącznik. 
W ten sposób nasza szkoła pięknieje także od we-
wnątrz. 
    Serdecznie dziękuję panu Burmistrzowi Klaudiu-
szowi Kandzi za oddelegowanie do szkoły dwóch 
pracowników interwencyjnych oraz wszystkim ro-
dzicom, którzy przyczynili się do poprawy wyglądu 
sal lekcyjnych, a w szczególności: Danucie i Piotro-
wi Steblom, Andrzejowi Baronowi, Mirosławowi 
Hartlikowi, Hannie Musik, Markowi Ślimokowi, 
Grzegorzowi Królowi, Ireneuszowi Bolackiemu, 
Rajmundowi Müllerowi, Żanecie i Dariuszowi To-
mysom, wszystkim pozostałym osobom, które w 
jakikolwiek sposób przyczyniły sie do poprawy 
wizerunku naszej szkoły. 
    Dzięki zaangażowaniu i wspólnym działaniom 
poprawiliśmy warunki pracy i nauki w naszej szko-
le, a tym samym sprawiliśmy radość naszym pod-
opiecznym. 
    Myślę, że wspólnymi siłami możemy zrobić wie-
le dobrego dla naszych dzieci. 
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Dyrektor i Rada Rodziców 
przy Zespole Szkół w Kaletach 

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY W STRONĘ RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW, KTÓRZY ODPOWIEDZIELI       
NA NASZ APEL I OFIAROWALI DOWOLNE UPOMINKI NA LOTERIĘ. 

BIULETYN INFORMACYJNY, LUTY 2014 

PODZIĘKOWANIE 
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach składa serdeczne podziękowanie 

wszystkim ofiarodawcom fantów i sponsorom ZABAWY KARNAWAŁOWEJ zorganizowanej w dniu 18.01.2014 r.  
Dochód z zabawy zostanie przeznaczony na potrzeby naszych przedszkolaków. 

Wśród przyjaznych nam firm znaleźli się: 

 SKLEP SPOŻYWCZY „DELIKATESY” Joanna                 
 i Jacek Olek 
 SKLEP WIELOBRANŻOWY Aleksandra Lisiecka 
 FIRMA HANDLOWO -USŁUGOWA „JOANNA” 
 Joanna Czornik, Anna Parys. 
 ZAKŁAD FRYZJERSKI Anna Parys 
 PRACOWNIA CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ 
 „AMFORA” Anna Rupik– Kalus 
 MGM MOTO Marcin Ganc 
 „BUKIECIARNIA” J. Sendel 
 ZAKŁAD FRYZJERSKI „VENUS” M. Lach 
 SKLEP MOTORYZACYJNY „IMTA” M. Pisarski 
 RESTAURACJA „GOŚCINNA” A.D.K. Więcek 
 SKLEP ODZIEŻOWY „POLA” H. Watoła 
 SKLEP ODZIEŻOWY J. Gabryś 
 APTEKA RODZINNA Ryszard i Elżbieta Stach, Anna 
 Stach – Olszewska 
 SKLEP „EL- VID” M. Budny, M. Parys 
 SKLEP ODZIEŻOWY A. i J. Cieślik 
 FIRMA WIELOBRANŻOWA „WOBET” Beata      
 Plaza- Lenart 
 APTEKA „VITA” K. Jośko i S. Kosmała 
 „EKO- TECH” M. Jelonek 

 ”PRODBRUK” Z. i O. Peła 
 SKLEP ODZIEŻOWY „ELEGANCJA” K. Żak 
 AGENCJA UBEZPIECZENIOWA E. Nowak 
 „MACAR” N.i M. Dyszy 
 SKLEP WIELOBRANŻOWY OLIWIA 
 RESTAURACJA „IMBIROWY DWOREK” P. i D. 
 Madeja 
 SPÓŁKA WĘGLOWA „JAN- TRANS” J. Stróżyk 
 BM KIOSK Małgorzata Brol 
 F.H.U. Tomasz Rapciński 
 TARTAK J. Rogocz 
 TURBOCARE POLAND S.A. Krystian Pradelok 
 SKLEP SPOŻYWCZY „ODIDO” Kamil Strzebińczyk 
 HEMARPOL Bogaccy Spółka Jawna 
 FIRMA WIELOBRANŻOWA Joanna Pośpiech 
 PIEKARNIA - CIASTKARNIA „Ł. M. MAJ” 
 Ł.Majchrzyk 
 FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA Marek Labus 
 GABINET KOSMETYCZNY „KLEOPATRA” Jolanta 
 Mazur – Kawarska 
 HOTEL PAŁAC Czarny Las 
 STOWARZYSZENIE „NASZE KALETY” 
 

PHU EL-VID spółka jawna 
Pani Małgorzata i Roman Dratwa 
Apteka Rodzinna – Stach Elżbieta, Stach Ryszard, Stach 
Olszewska Anna 
Sklep Wielobranżowy MALUCH 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Henryk Masoń 
MGM Moto Marcin Ganc 
Pracownia Ceramiki Artystycznej „AMFORA” - Anna Ru-
pik Kalus 
Firma Wielobranżowa STOLKO – Krzysztof Rogocz 
Tartak ZPUH Rogocz Jacek 
Fryzjer Damsko – Męski „KASIA” - Katarzyna Maślak 
Salon Fryzjerski MAGDALENA – Magdalena Katryniok 
Zakład Fryzjerski VENUS – Magdalena Lach 
Solarium J&D Uroda 
Studio Art Beaty 
FHU „POLA” Mirosław Watoła 
REMEX II inż. Tomasz Howaniec Market Budowlany 
FPHU PRODBRUK Zygfryd Peła i Oskar Peła 
BM Kiosk Małgorzata Brol 
Kwiaciarnia ARIKA Małgorzata Krawczyk 

 

Firma Handlowo – Usługowa „JoAnna” Joanna Czornik, 
Anna Parys 
Sklep Wielobranżowy KUFEREK 
 

Sklep Wielobranżowy GRACJA Hanna Mazur 
Sklep Zoologiczny Aleksandra i Paweł Lisieccy 
PFHU FRAMAR Maria i Franciszek Jagusiak 
DELIKATESY Sklep Spożywczy Jacek Olek 
PHU KON – FEX Krystyna Kruczek 
ŻAK Sklep Wielobranżowy 
EASY – MAR – sklep elektroniczny 
Pani Aleksandra Cieślik 
La Costa FH Pizzeria Faustyn Surowiec 
Joanna Pośpiech Firma Wielobranżowa 
Sklep DUET Budny, Sendel 
FH Kamil Strzebińczyk 
Salon Fryzjerski Anna Parys 
Firma U.H. TRELEK Bartłomiej Musioł 
RATATUJ Marek Ziora, Konopiska 
Rodzice uczniów Zespołu Szkół w Kaletach i osoby anoni-
mowe 

PODZIĘKOWANIE 
 

Dyrektor i Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kaletach składa serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom        
i sponsorom fantów ZABAWY KARNAWAŁOWEJ zorganizowanej w dniu 11.01.2014 r. 

Dochód z zabawy zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów. 
Poniżej prezentujemy listę sponsorów: 
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Miasto Kalety zaprasza wszystkich mieszkańców na  
PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ DO 

WŁOCH NA KANONIZACJĘ  
BŁOGOSŁAWIONEGO  

JANA PAWŁA II 
RZYM-WATYKAN  23-28 kwietnia 2014 r. 
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Program wyjazdu: 

DZIEŃ 1:  23.04 Wyjazd z Kalet  o godz. 9:00, przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię. 
 
 DZIEŃ 2:  24.04 Przyjazd do Stolicy Apostolskiej, wizyta w Bazylice Św. Piotra, krypty watykańskie - grób Papieża 
Jana Pawła II, czas na zakup pamiątek.  
Po zakończeniu zwiedzania, przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 3:  25.04 Śniadanie, przejazd do Rzymu, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontanna di 
Trevi, Panteon, Plac Navona z fontanną czterech rzek, Plac Wenecki z ogromnym pomnikiem Wiktora Emanuela, 
pierwszego króla zjednoczonych Włoch, Wzgórze Kapitol, Forum Romanum, Koloseum.  
Po zakończeniu zwiedzania powrót do hotelu. Po drodze wjazd na Monte Cassino: cmentarz polskich żołnierzy II 
Korpusu, chwila zadumy nad grobem generała Andersa i jego żołnierzy,  obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 4: 26.04 Śniadanie przejazd do Rzymu i kontynuacja zwiedzania tego wspaniałego miasta, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg . 
 
DZIEŃ 5: 27.04  Śniadanie (suchy prowiant ) przejazd do Rzymu, Msza Św. Kanonizacja Błogosławionego Jana 
Pawła II,  czas wolny, obiadokolacja, wyjazd do Polski, przejazd przez Czechy i Austrię. 
 
DZIEŃ 6 : 28.04  Przyjazd do Kalet w godzinach popołudniowych  
 

Cena 1225  PLN / 1os.  
 
 

ŚWIADCZENIA: 
 
• Transport autokarem Lux, 
• 3 noclegi w hotelach*** pod Rzymem, pokoje 2, 3, 4 os., 
• 3 śniadania kontynentalne i 3 obiadokolacje, 
• Ubezpieczenie KL, NW + BAGAŻ , 
• Opieka pilota i przewodnika. 
 
CENA NIE OBEJMUJE: 
 
• Biletów wstępu, wjazdów do miast i przejazdów (kolejką, autobusami, metrem) 
• Napojów do kolacji 
 UWAGA: Koszt biletów wstępu i wjazdów do miast - ok. 50 EURO płatne na miejscu 

UWAGA! WARUNKIEM ZAPISU JEST WPŁATA ZALICZKI W WYSOKOŚCI  

600 ZŁ OD OSOBY. 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 698 383 582 (P.ANNA GAŁECZKA) 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Opiekunka z doświadczeniem podejmie się opieki nad dzieckiem. Tel. 787-046-246 

Przedsiębiorca z Kalet zatrudni 1 osobę do pracy w sklepie spożywczym w Kuczowie przy ul. Paderewskiego 89.  
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 506 187 149.  

       

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 
 pn. -pt. 7.30-15.30    

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  
(034) 352– 76 –53,  
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 1000 egz. 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
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Halina Helisz 
Firma Sprzątająca „Tęcza” 

Poleca swoje usługi  
kompleksowego sprzątania  

domów, mieszkań i firm 
- pranie dywanów, tapicerek samochodo-
wych, 
- foteli, krzeseł, itp. 
- profesjonalne prasowania, 
- dbanie o tarasy, mycie elewacji, 
- koszenie trawników, prace ogrodowe. 

Usługi w domu klienta. Wszystko na 
profesjonalnym sprzęcie firm            
KARCHER  i NUMATIC    

tel. kom. 797-915-388 
tel. 034 357-76-49  


