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Remont ulicy Dębowej jeszcze w tym roku –
Miasto Kalety pozyskało 200 000 zł

W tym numerze:

Dary lasu. Oskoła– wiosenny 6– 8
najbliższą sesję Rady Miejskiej w Kaletach przygotowano projekt sok z brzozy.
uchwały zabezpieczającej w budżecie na 2017 r. środki finansowe na Nadchodzi ligowa wiosna
8
wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu ul. Dębowej w Kaletach
Truszczycy. Zakres prac obejmowałby wykonanie nakładki asfaltowej na od- Spotkanie burmistrzów w spra- 1, 14
cinku od ulicy Brzechwy do istniejącej nakładki asfaltowej na ulicy Dębowej.
wie inwestycji firmy Hemarpol
Praktycznie cały odcinek planowanego remontu znajduje się na terenie leśnym
a droga ta pełni dwie zasadnicze funkcje, pierwsza to dojazd mieszkańców do dziel- W Kaletach powstanie tor dla 15
nicy Truszczyca (głównie samochody osobowe) druga funkcja to przejazdy cięż- rolkarzy
kich samochodów, związane z gospodarką leśną Nadleśnictwa Świerklaniec. Sprawozdanie z XXIV sesji Rady 17
W związku z tym faktem Miasto wystąpiło do nadleśnictwa o dofinansowanie ww. Miejskiej
remontu, a Nadleśnictwo zdeklarowało się dofinansować inwestycję w kwocie
200 000 zł. – co stanowi około 45% całkowitych kosztów.
Harmonogram wywozu
18-19
Klaudiusz Kandzia odpadów kwiecień– grudzień

Na

Spotkanie z Burmistrzem
Miasteczka Śląskiego w sprawie
inwestycji firmy „Hemarpol”

MATERIAŁ PŁATNY

rodę 1 marca 2017 r. w Miasteczku Śląskim odbyło się spotkanie dotyczące prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów
metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu (…)” planowanej na terenie Kalet.
Przypominamy, że postępowanie to toczy się już od
2014 r., a Burmistrz Miasta Kalety decyzją z dnia 13
maja 2016 r. odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednakże, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło ww. decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez inny organ, uzasadniając, że Burmistrz Miasta Kalety jest stroną w tym postępowaniu i na podstawie postanowienia
SKO z dnia 13 grudnia 2016 r. to właśnie Burmistrz
Miasta Miasteczko Śląskie został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.

ś

(Dokończenie na str. nr 14)
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9 lutego w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
10 lutego obchodzone było święto Patrona Publicznego Gimnazjum w Kaletach - ks. Pawła Rogowskiego.
13 lutego w Urzędzie Miejskim w Kaletach gościła delegacja Związku Zawodowego „Solidarność” Powiatu Tarnogórskiego
w osobach p. Zbyszka Klicha- kierownika Delegatury w Tarnowskich Górach oraz Jana Jelonka- przewodniczącego Terenowej
Sekcji.
19 lutego w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się spektakl teatralny pt. "Pół na pół" wyreżyserowany przez Wojciecha
Malajkata, w którym w roli głównej zobaczyliśmy Piotra Szwedesa oraz Piotra Polka.
21 lutego burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia podpisał umowę z Miastem Gdańsk- pomysłodawcą i głównym organizatorem
kampanii "Rowerowy Maj". Tym samym Miasto Kalety zgłosiło swój akces do tej akcji.
28 lutego prezentująca grupę RockTime para Patrycja Patrzykowska i Tadeusz Tarnowski wywalczyli zwycięstwo w XXVII
ogólnoświatowym konkursie Rock’n’Roll’a im. Billa Halleya i tym samym otrzymali tytuł Mistrzów ROCK‘n’ROLLA 2017.
1 marca w Miasteczku Śląskim odbyło się spotkanie dotyczące prowadzonego przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu (…)” planowanej na terenie Kalet.
1 marca ponad 40 osobowa grupa dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach wraz z opiekunami udała się na wycieczkę
autokarową na stadion Piasta Gliwice.
4 marca w Chełmie podczas Pucharu Polski w Boogie Woogie, Karina Bronder i Adrian Kalus reprezentujący Rock Time MDK
Kalety zajęli V miejsce.
Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS

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 przeznaczone na poprawę warunków uprawiania sportu
przez dzieci i młodzież w klubie
Małapanew Kuczów.
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Święto Patrona Publicznego Gimnazjum w Kaletach

10

lutego obchodzone było święto Patrona
Publicznego Gimnazjum w Kaletach ks. Pawła Rogowskiego.
W uroczystych obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miejskich: burmistrz Klaudiusz Kandzia, zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz
Ptak wraz z radnymi: Janiną Perz, Adamem Gabryś
oraz Kazimierzem Złotoszem, a także dyrektorzy
kaletańskich placówek oświatowych.
Po Mszy św. w kościele pw. św. Józefa w Jędrysku, którą odprawił ks. Michał Wąs, złożono kwiaty
na grobie ks. Pawła Rogowskiego na cmentarzu
parafialnym.
Burmistrz podczas akademii zorganizowanej
w MDK Kalety złożył najserdeczniejsze życzenia
dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom
administracyjnym oraz uczniom. Na ręce dyrektora
Krzysztofa Lisieckiego władze miasta przekazały
symboliczną wiązankę kwiatów.
Marek Parys

Wspomnień czar. Członkowie powiatowych struktur „Solidarności”
odwiedzili Urząd Miejski

D

nia 13 lutego br. w Urzędzie
Miejskim w Kaletach gościła
delegacja
Związku
Zawodowego
„Solidarność” Powiatu Tarnogórskiego w osobach p. Zbyszka Klicha- kierownika Delegatury w Tarnowskich
Górach oraz Jana Jelonka- przewodniczącego Terenowej Sekcji.
Celem wizyty było przekazanie na
ręce burmistrza miasta Klaudiusza Kandzi i przewodniczącego Rady Miejskiej.
Eugeniusza Ptaka kopii dokumentów
z przełomu końca lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych dotyczących działalności NSZZ „Solidarność” przy Kaletańskich Zakładach Celulozowo- Papierniczych. Dokumenty te, uzupełnione
o zachowany w doskonałym stanie
sztandar NSZZ „Solidarność” KZCP
Kalety, w najbliższej przyszłości staną
się kanwą połączonego z konferencją
spotkania wszystkich byłych członków
ww. kaletańskiej sekcji, której organizację planuje się w Miejskim Domu Kultury. Efektem organizacji tej uroczystości
ma być docelowo wydanie broszury
traktującej o historii założenia i funkcjonowania kaletańskiej, przyfabrycznej
„Solidarności”. Już dziś prosi się
wszystkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na ten temat lub (i) dysponujące źródłami dokumentującymi dzieje „Solidarności” w Kaletach o kontakt
z Urzędem Miejskim pod nr: 034 35276-52.

Jacek Lubos
www.kalety.pl

marzec 2017

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Wycieczka przedszkolaków na stadion Piasta Gliwice

1

marca ponad 40 osobowa grupa
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr
1 w Kaletach wraz z opiekunami udała się na wycieczkę autokarową na
stadion Piasta Gliwice. Wycieczka
odbyła się w ramach organizowanej
przez
gliwicki
klub
akcji:
„Przedszkolaki na Okrzei”.
5 i 6 -latki z grupy „Żabki” i „Dzielne
Smerfy” wyruszyły z przedszkola klubowym autokarem na stadion przy ulicy
Okrzei w Gliwicach. Już sam przejazd
kolorowym autokarem, którym zwykle
podróżują piłkarze, był nie lada atrakcją.
Po dotarciu na miejsce przedszkolaki
miały możliwość zobaczenia szatni,
w której piłkarze przygotowują się do
meczu, siłowni, sali dla dziennikarzy,
sali VIP, w której odbyły się zajęcia edukacyjne połączone z prezentacją multimedialną. Oczywiście zwiedziły też boisko i trybuny. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci dowiedziały się, jak należy
zachowywać się podczas meczu piłkarskiego oraz poznały zasady prawdziwego kibicowania. W czasie zajęć plastycznych dzieci kolorowały herb klubowy
Piasta Gliwice.
Na zakończenie wycieczki dzieci
otrzymały klubowe pamiątki. Zorganizowanie wycieczki było możliwe dzięki
współpracy z Klubem Sportowym Unia
Kalety, a w szczególności dzięki zaangażowaniu pana Tomasza Galiosa, za co
serdecznie w imieniu wszystkich przedszkolaków dziękujemy.

Joanna Biadacz
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Miasto Kalety dołączyło do akcji "Rowerowy Maj"

W

dniu 21 lutego 2017 r. burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia podpisał umowę z Miastem
Gdańsk- pomysłodawcą i głównym
organizatorem kampanii "Rowerowy
Maj"- tym samym nasze miasto dołączyło do kampanii "Rowerowy Maj".

Będzie to już czwarta odsłona tej ogólnopolskiej akcji, a Miasto Kalety zaliczy
w niej swój debiut. Ogółem wystartuje w
niej ponad 15 miast i gmin. Z grona
miast Cittaslow swój akces do kampanii
zgłosił także Nowy Dwór Gdański.
Kampania potrwa od 4 do 31 maja
2017 r. i dotyczyć będzie uczniów oraz
pracowników obu kaletańskich szkół
podstawowych. Jej zasady oparte są na
pozytywnej rywalizacji szkolnej pomiędzy uczestnikami konkursu.
Każdy uczeń, który podczas trwania
zabawy przyjedzie do szkoły aktywnie,
czyli na rowerze, rolkach, hulajnodze
itp., otrzyma znak „X” w dzienniku rowerowym oraz 2 naklejki. Prostokątną

wklei do indywidualnego dzienniczka
rowerowego, a okrągłą na klasowy plakat. Nieco inaczej oznaczana będzie
ekologiczna mobilność pracowników
placówek.
Dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej oraz najbardziej rowerowej
klasy (z każdej z dwóch szkół) regulamin przewiduje cenne nagrody w postaci
akcesoriów rowerowych i wycieczki do
Warszawy.
Szkolni koordynatorzy akcji “Rowerowy
Maj” w Kaletach:
- p. Marta Cieślik (PSP 1 Kalety)
- p. Beata Bacior (ZSiP Miotek)

Jacek Lubos

Oskoła- wiosenny sok z brzozy
Wszechstronnie zdrowotnie oddziałująca bomba witaminowa

N

iemal dokładnie rok temu na
łamach „Biuletynu”, na przykładzie osobliwego hobby, jakim jest
wczesnowiosenne zbieranie poroża,
starałem się Państwu pokazać zalety
chodzenia po lesie w tzw. „martwym
sezonie”. Kontynuując ten trend tym
razem odejdę od fauny i zajmę się zaletami leśnej flory, która na przednówku właśnie budzi się do życia. Na
warsztat biorę jedno z najpospolitszych polskich drzew– brzozę,
w szczególności zaś jej sok, który, tak
łatwy w pozyskaniu, choć tylko niektórzy to wiedzą, stanowi od wieków swoiste panaceum na różnego rodzaju
schorzenia, a także wzmacnia ogólnie
naszą odporność.
Jak nietrudno zauważyć– kaletańskie
lasy to królestwo drzew iglastych. Nie
zawsze jednak tak było. Jeszcze do XVII
wieku śląskie lasy stanowiły zwarty,
olbrzymi obszar, zwany puszczą śląską,
porośnięty w głównej mierze drzewami
liściastymi. Sytuacja ta nieodwracalnie
zaczęła się zmieniać około 300 lat temu,
kiedy to Śląsk wkroczył na drogę rozwoju przemysłowego. Rozpoczęto wówczas
masową wycinkę puszczy w celu tworzenia nowych osad, miast, a potem kopalń i hut. Dodatkowo zaś, niejako „przy
okazji”, pozbyto się imponujących drzewostanów dębowych, sprzedając ten
surowiec na zachód, gdzie kraje takie jak
Holandia czy Wielka Brytania toczyły
właśnie wielki wyścig o opanowanie
i zasiedlenie nowych kolonii. Do tego
potrzebowały coraz to nowych okrętów,
a do ich budowy olbrzymiej ilości dobrej jakości drewna. Po śląskiej puszczy

pozostało dziś już jedynie mgliste wspo- alkohol metylowy itp.).
W Polsce występuje 6 (w niektórych
mnienie, kilka niepozornych rezerwatów
(np. Las Murckowski w okolicach Kato- źródłach spotkamy się z liczbą 8) spowic) i nazwy miejscowe takie jak np. śród kilkudziesięciu gatunków brzóz.
Dąbrowa– świadectwo siedlisk najszla- Zdecydowanie najbardziej rozpowszechchetniejszego z drzew. Ubytki w drze- niona jest brzoza brodawkowata (B. penwostanie uzupełniano doraźnie szybko dula). Znacznie rzadziej występuje tu
rosnącymi iglakami, co doprowadziło do porastająca głównie tereny podmokłe
sytuacji trwającej na większości tych i bagna brzoza omszona (B. pubescens).
obszarów, w tym w okolicach Kalet, do Pozostałe gatunki rodzime należą w Poldziś dnia. I tylko brzozy przetrwały te sce do zupełnej rzadkości i można je
zawirowania dziejowe niemal bez znaleźć jedynie na niewielu i to bardzo
ograniczonych obszarach. Jednym z taszwanku…
Stosunkowo miękkie drewno brzozo- kich gatunków jest stanowiąca relikt
we nie nadaje się bowiem do celów prze- glacjalny brzoza karłowata (B. nana) mysłowych, cenione jest głównie jako niewielki, nie przekraczający 1m wysozwykły opał. Niekorowane brzozy, dzię- kości krzew. Niewiele większym i poki zawartości w korze „betuliny”, spalają dobnie rzadkim krzewem jest inny relikt
polodowcowy - brzoza niska (B. humisię łatwo, nawet w stanie świeżym.
Brzoza jest też bardzo cenionym su- lis). Na terenie Ojcowskiego Parku Narowcem dla przemysłu celulozowo- rodowego rośnie brzoza ojcowska (B.
papierniczego i płytowego. W kaletań- oycoviensis). Jest to nieduże drzewo,
skich lasach, mimo iż fabryka na bieżąco osiągające 15m wysokości i występujące
przerabiała przez ponad 100 lat olbrzy- poza OPN jedynie w kilku krajach i tylmie jej ilości (a wcześniej używano jej ko na pojedynczych stanowiskach.
do wypalania węgla
Pnie najpopularniejszych gatunków brzóz
drzewnego niezbędnego do funkcjonowania kuźnic), dzięki
swojej zdolności do
„samouzupełniania”
jej populacja zbytnio
na tym nie ucierpiała.
Brzoza jest też bardzo dobrym materiałem do suchej destylacji. Dostarcza wielkie
ilości cennych produktów destylacyjBrzoza omszona
Brzoza brodawkowata
nych (węgiel, ocet,
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Poza brzozą brodawkowatą wszystkie
wymienione wyżej rodzime gatunki,
podobnie zresztą jak brzoza Szafera (B.
szaferi), są niezwykle rzadkie i objęte
w Polsce ścisłą ochroną.
Jako
drzewo endemiczne brzozy
zapisały się w europejskiej historii występując w różnych charakterze już od
starożytności. U starożytnych Rzymian
brzoza symbolizowała m.in. władzę.
Stąd właśnie pęk brzozowych rózg związanych rzemieniem – „fasces” – był
oznaką władzy liktorskiej. Gałązek brzozowych używano też podczas uroczystości wprowadzania na urząd nowych konsulów. Brzoza symbolizowała
miłość, małżeństwo, wesele, rodzinę
i czystość. Dlatego też Rzymianie z gałązek brzozy sporządzali pochodnie weselne, których ogień miał przynosić szczęście nowożeńcom.
W późniejszym okresie brzoza była
atrybutem skandynawskiej bogini małżeństwa i rodziny Frigg.
Brzoza stanowiła też amulet chroniący
przed czarami. Kołyski wykonywano
najchętniej z drewna brzozowego, aby
strzegło noworodka przed rzuconym
urokiem.
Czarowi brzozy ulegli też Słowianie. Według ich wierzeń zasadzona przy
grobie brzoza miała chronić przed duchami. Po przyjęciu przez nich chrześcijaństwa podobny cel miał spełniać krzyż
brzozowy (zwyczaj stawiania brzozowych krzyży na mogiłach żołnierskich
istnieje do dziś dnia). Słowianie, którzy
grzebali zmarłych nogami na wschód,
sadzili ją zawsze od strony północnej
grobu. Przypisywano jej magiczne działanie – z jej pomocą można było pozbyć
się wycieńczenia i dreszczy.
W czasach nowożytnych
gałązek
brzozowych używano na wianki i do
zdobienia domów w czasie Zielonych
Świątek, na palmy w czasie Niedzieli
Palmowej by budzić nimi śpiochów,
oraz w śmigus do smagania dziewcząt.
Według współczesnych radiestetów brzoza ma pozytywną energię i dotykanie jej oraz przebywanie w bliskim
jej sąsiedztwie jest korzystne. Według horoskopów urodzeni w znaku
brzozy (24 czerwca) są pracowici, zgodni, oszczędni, skromni i wierni w przyjaźni, pozbawieni są niestety słuchu muzycznego.
Wracając zaś do wzmiankowanego
wcześniej soku– nadszedł właśnie okres
najbardziej korzystny do jego pozyskiwania. Temperatura na zewnątrz sięga
bowiem powoli 10-15 stopni powyżej
zera– zaczął się więc okres wegetacyjny

podczas którego korzenie drzewa zaczynają na nowo tłoczyć soki w górę pnia
do gałęzi, a ostatecznie do pąków. Wytwarza się parcie korzeniowe, czyli stałe
ciśnienie pchające wodę i sole mineralne. Po pojawieniu się liści proces traci
znacząco na intensywności. Dlatego
początek wiosny jest najlepszym okresem na zbiór soków z drzew.
Na początek kwestia podstawowalegalność takich zbiorów. Jeżeli mamy
brzozy we własnym ogrodzie– nie ma
najmniejszego problemu. Jeżeli jednak po
sok zamierzamy się wybrać do najbliższego lasu– potrzebna nam zgoda zarządzającego nim leśniczego. Zazwyczaj nie
ma z tym większych problemów, jeżeli
deklarujemy pozyskanie soku na własny
użytek i w relatywnie niewielkiej ilości.
Podejmując działania na własną rękę ryzykujemy konflikt z prawem.
Art. 153 § 1. Kodeksu wykroczeń:
"Kto w nienależącym do niego lesie:
1) wydobywa żywicę lub sok brzozowy,
obrywa szyszki, zdziera korę, nacina
drzewo lub w inny sposób je uszkadza,
2) zbiera mech lub ściółkę,
3) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę,
wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera
darń,
4) zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo
sposobem niedozwolonym, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo karze nagany."
Mając stosowną zgodę- możemy wyruszyć na zbiory.

Jak sprawdzić, że
„to już ten moment” ?
- kierujemy się wyżej wspomnianym
wzrostem temperatury do 10-15 stopni
(w dzień);
- próbnie nacinamy niewielką gałązkę
i czekamy minutę by zobaczyć, czy wypływa z niej sok. Jeżeli tak– to już. Jeżeli gałązka jest brązowa, sucha i nic z niej
nie płynie– trzeba jeszcze trochę poczekać.
Soku nie zbiera się kiedy brzoza
wypuści już liście. Właściwie kiedy zaczynają wychodzić pączki, to już jest
praktycznie po sezonie: jeśli Wasz sok
z brzozy jest żółtawy, to znaczy, że sezon chyli się ku końcowi.. Jeśli soku
z brzozy jest mało (tego żółtawego) i jest
to końcówka sezonu, z innych drzew nie
dostaniecie wiele więcej. Wtedy drzewo
wszystkie soki kieruje na rozbudowę
systemu liściowego i po prostu już tego
soku nie będzie dla nas miało.

być kilkuletnie, zdrowe, oddalone od
zanieczyszczeń przemysłowych i spalin
samochodowych.
W wybranym drzewie, od strony południowej, na wysokości ok. 50 cm, robimy lekkie nacięcie ostrym nożem,
sprawdzając, czy pojawi się sok. Jeżeli
sok wycieka, to ręczną wiertarką wykonujemy otwór o średnicy około jednego
centymetra na głębokość trzech centymetrów. Do otworu wkładamy plastikową rurkę lub słomkę do napojów, której
koniec umieszczamy np. w wysokiej
butelce po wodzie mineralnej. W ten
sposób można zebrać nawet pięć litrów
soku w ciągu doby.
Sok z brzozy można zbierać także bezpośrednio z gałęzi. Wystarczy gałąź ze
ściętym końcem umieścić w przygotowanej butelce. Jeżeli gałęzie są wysoko,
butelkę trzeba przymocować taśmą do
drzewa.

Czy zbieranie soku szkodzi
drzewu?
Pozyskiwanie soku z brzozy nie szkodzi drzewu, ponieważ kiedy będzie tego
soku potrzebowało, po prostu nam go nie
da. Kiedy brzoza zacznie wypuszczać
zielone listeczki już jest właściwie „po
ptakach”.
Wykonany przez nas otwór po zakończeniu pobierania soku należy posmarować maścią przeciwgrzybiczą (dostępną
w sklepach ogrodniczych). Dzięki temu
brzoza szybko się zregeneruje i nie dozna zbyt wielkiego uszczerbku.

Po co właściwie nam ten sok?

Sok z pnia brzozy smakuje w przybliżeniu jak zwykła woda z cukrem. W rzeczywistości jest prawdziwą bomba witaminową. Szklanka tego cennego soku
pomoże zaspokoić nasze dzienne zapotrzebowanie na: potas, magnez, fosfor,
wapń, żelazo, miedź, aminokwasy, witaJak zebrać sok?
miny z grupy B, kwas askorbinowy
W pierwszej kolejności trzeba wybrać (witamina C) i sole mineralne.
odpowiednią brzozę. Drzewo powinno
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Regularnie pity wzmacnia układ
odpornościowy, a tym samym zapobiega
infekcjom wirusowym, tak częstym
wczesną wiosną. Dlatego jest szczególnie polecany osobom, które są bardziej
podatne na zakażenia wirusowe, czyli
np. małym dzieciom i osobom starszym.
Sok z brzozy reguluje również przemianę materii, pomaga oczyścić organizm z toksyn. Oczyszcza wątrobę, neutralizując substancje toksyczne. Jest pomocny w leczeniu anemii. Pomaga również przy chorobach płuc oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Działa
dodatnio na skórę, poprawiając jej
ukrwienie i elastyczność.
Ponadto, dzięki zawartości natural-

Małapanew
popłynie w stronę awansu?

K

uczowska Małapanew, plasująca się
po rundzie jesiennej na
wysokiej, trzeciej pozycji
w tabeli lublinieckiej klasy „A”, rozpoczęła przygotowania do
wiosennych zmagań boiskowych.
Przypomnijmy, że dotychczas zawodnicy z Kuczowa zgromadzili 27 punktów i spoglądają na zajmujące dwa
pierwsze miejsca drużyny Promienia
Glinica i Orła Babienica/ Psary odpowiednio z 7-mio i 6-cio punktową stratą.
W sparingach gracze z Paderewskiego, jak dotychczas, zasypują rywali gradem bramek (5:3 z Nadzieją Bytom i 8:1
z Czarnymi Sucha Góra).
Już pierwszy mecz, w razie wygranej,
pozwoli zniwelować stratę punktową do
lidera, bowiem już 2 kwietnia kuczowianie podejmą przy Paderewskiego Promień Glinica. Następne spotkanie, tydzień później, Małapanew zagra w Psarach. I w zasadzie już po tych dwóch
pojedynkach będzie można zweryfikować aspiracje tego zespołu do awansu.

Jacek Lubos

Tenisiści stołowi walczą
w grupie spadkowej

P

o pierwszej rundzie rozgrywek
III ligi tenisa stołowego pingpongiści Unii zajmują ostatecznie 11 miejsce i w drugiej rundzie zagrają w grupie drużyn walczących o miejsca 9-16.
Kolejnych siedem kolejek wyłoni
trzech spadkowiczów. Jak na razie nasza
drużyna ma bezpieczną przewagę jednak
musi kolejne mecze wygrać aby zapewnić sobie bezpieczny byt na kolejny sezon.
Antoni Jeż

nych przeciwutleniaczy, wspomaga funkcjonowanie układu
krwionośnego, m. in.
zapobiega zakrzepicy
i chorobom niedokrwiennym serca.
I pomyśleć, że to
wszystko dać nam
może zwykła, mijana
codziennie, brzoza…
Jednym słowem–
warto chociaż raz
spróbować opisanego
wyżej panaceum– tak łatwego do pozyskania i tak wielofunkcyjnego w działaniu.

Powodzenia i …na zdrowie!

Jacek Lubos

Zawodnicy KS Unia przygotowuję się
do rundy rewanżowej

P

ierwsza drużyna kaletańskiej Unii, a
także występujące w klasie „A” jej rezerwy, rozegrały w ostatnich tygodniach kilka sparingów aby przetestować formę przed nadchodzącą rundą
rewanżową na swoich poziomach rozrywkowych.
Unia zremisowała 12 lutego w Bytomiu ze swoją imienniczką ze Świerklańca
2:2, a bramki w tym spotkaniu zdobyli
Wróbel i Cyl. Drużyna zagrała w składzie:
1 połowa: Masina - D Baron, Halamus,
Bambynek, Mat Urbańczyk - Gatys, Bździon, zawodnik testowany 1, Cyl Imiołczyk, Nojman.
2 połowa: Pyka - Sowa, Halamus
(Bździon), Bambynek (D Baron), A Painta - Gatys (Nojman), zawodnik testowany
2, Wróbel, Cyl - Imiołczyk (Mat. Urbańczyk), Mar. Urbańczyk.
Kolejnym meczem testowym było spotkanie z Uranią w Rudzie Śląskiej rozegrane 18 lutego. Tym razem Unici ulegli
rudzianom 1:4, a honorowego gola strzelił Cyl. Skład Unii:
1 połowa: Pyka - Urbańczyk Mat., Bambynek, testowany, Baron - Cyl, Imiołczyk, Słodczyk M (Bździon), Wróbel,
Różański - Nojman.
2 połowa: Masina - Baron, Halamus,
Bambynek, Urbańczyk Mat (Różański)
(Kłosek) - Gatys, Bździon (Janus), testowany 2, Wróbel, (Słodczyk M), Cyl
(Słodczyk D) - Nojman (Imiołczyk).
25 lutego, tym razem na bocznym boisku Stadionu Śląskiego w Chorzowie,
Unia zagrała z Sokołem Orzech wygrywając 2:1 po golach Painty i Nojmana.
Składy z tego meczu:

1 połowa: Pyka - D Baron, Halamus,
Bambynek, A Painta - Różański, Słodczyk, Bździon, Cyl, Mat Urbańczyk Nojman
2 połowa: Pyka (Bańczyk) - D Baron,
Halamus, Bambynek, A Painta (Mat
Urbańczyk) - Różański, Bździon
(Słodczyk), zawodnik testowany, Nojman - Cyl, Mar. Urbańczyk.
Pierwszy sparingowy pojedynek na
własnym boisku w tym roku Unia stoczyła z tradycyjnym już sparingpartnerem– LKS-em Żyglin. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych gospodarze zwyciężyli ostatecznie 2:0, a bramki
zdobyli Wróbel i Imiołczyk. Zwycięstwo
było tym cenniejsze, że drużyna z Fabrycznej zagrała tylko w 13-osobowym
składzie, ponieważ kontuzje i wyjazdy
zawodników nieco skomplikowały plany
sztabu szkoleniowego. Skład Unii:
Pyka - Sowa, Bździon, Halamus, Urbańczyk Mat - Gatys, Imiołczyk, testowany,
Cyl, Nojman - Wróbel. Grali także: Bańczyk, Urbańczyk Mar.
Ligowa wiosna rozpocznie się dla
zawodników Unii już 25 marca, a ich
pierwszym rywalem, na stadionie przy
ul. Fabrycznej, będzie drużyna Liswarty
Lisów.
1 kwietnia Unia zagra z Jednością
w Boronowie, 8 kwietnia w Lublińcu ze
Spartą, zaś kolejnym „domowym” rywalem zawodników z Kalet będą 15 kwietnia Czarni Starcza.
Rezerwowa drużyna Unii rundę rewanżową w lublinieckiej „A”- klasie
rozpocznie meczem derbowym podejmując 1 kwietnia przy Fabrycznej koszęciński Śląsk.

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Piotr Polk i Piotr Szwedes rozbawili kaletańską
publiczność do łez

W

niedzielne popołudnie, 19 lutego br. w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się spektakl
teatralny pt. "Pół na pół" wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata,
w którym w roli głównej zobaczyliśmy
Piotra Szwedesa oraz byłego mieszkańca naszego miasta Piotra Polka.
Teatr sensacji „Pół na pół” to przesycona czarnym humorem komedia, opowiadająca o dwóch przyrodnich braciach, którzy postanowili pozbyć się
swojej rodzicielki. Sztuka ta cieszy się
ogromnym powodzeniem w różnych
regionach naszego kraju, co zresztą
można było również dostrzec i w naszym mieście. Sala widowiskowa kaletańskiego domu kultury zgromadziła
komplet widzów, a bilety wyprzedane
zostały na długo przed wydarzeniem.
Sama sztuka dostarczyła naszym mieszkańcom sporej dawki śmiechu, a owacjom na stojąco i gromkim brawom na
zakończenie występu nie było końca.

Stolica zdobyta – wielki
sukces kaletańskiej grupy
tanecznej ROCK TIME

Liczymy na to, że tym spektaklem
widzowie w Kaletach zostali zachęceni
do korzystania z kolejnych ofert programowych Miejskiego Domu Kultury.
A będzie się działo.

Marian Lisiecki

Z

Opłaty za wędkowanie w 2017 roku

arząd Koła PZW Kalety informuje, że opłaty za wędkowanie w roku 2017
r. przyjmowane będą podczas dyżurów skarbnika Koła, w Miejskim
Domu Kultury w Kaletach, przy ul. Lublinieckiej 2, w każdy poniedziałek, od
lutego na deskach legendarne- godziny 17.00 do 19.00 (I piętro budynku), do dnia 30 kwietnia br. Po tym tergo warszawskiego Klubu STO- minie opłaty można będzie dokonać po indywidualnym, telefonicznym umówieDOŁA odbył się XXXVII Ogólnoświa- niu ze skarbnikiem Koła.
Jacek Lubos
towy Konkurs ROCK ’N’ ROLLA im.
Od miesiąca lutego w Miejskim Domu Kultury ruszyły
Billa Haleya. Tegoroczny turniej zakończył się ogromnym sukcesem dla
zajęcia taneczne
członków Grupy Tanecznej Rock Time działającej przy kaletańskim
zajęciach, które odbywają się co tydzień w środę, mogą uczestniczyć
MDK-u. Para Patrycja Patrzykowska
zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Nie ma obowiązku „zaliczenia”
i Tadeusz Tarnowski wywalczyli zwy- wszystkich warsztatów tanecznych, więc do grona adeptów sztuki tańca można
cięstwo w turnieju i tym samym otrzy- dołączyć w dowolnym terminie, albo też przyjść na wybraną lekcję. Więcej na
mali tytuł Mistrzów ROCK ‘N” ROL- temat zajęć poniżej, a także na plakacie obok.
LA 2017!
Zwycięstwo to, to nie tylko sukces dla Zajęcia taneczne dla dzieci
Zajęcia taneczne dla dorosłych
naszego miasta ale również dla całego
Śląska. Przypomnijmy, że Tadeusz jest W czasie trwania zajęć poznamy wiele Zajęcia polegają na nauce tańca towarzyinicjatorem powstania w Kaletach grupy nowych tańców: latynoamerykański skiego, poznaniu tańców latynoamerykańRock Time, w któ- i standardowych (np. samba, cha-cha, skich ( samba, cha-cha, rumba, jive, salrej jest instruktorem walc angielski), ale także doskonale sa) ,standardowych (walc angielski, walc
i trenerem. Zdradził połączyć taniec z zabawą. Dzięki tańcze- wiedeński ) oraz poznaniu tańca użytkonam również, że niu można doskonale nauczyć się rytmi- wego DiscoFox (inaczej 2 na 1). Dzięki
wczorajsze zwycię- ki, koordynacji ruchowej ciała, ale także tym zajęciom możemy więcej poruszać
stwo to jego triumf nabrać prawidłową postawę naszego niż w codziennych czynnościach, taniec
wypełni w nas poczucie rytmu, złapiemy
po aż 23 występach ciała.
W czasie zajęć zaplanowano nie tylko większą koordynacje ruchowa oraz możew tym prestiżowym
konkursie. Serdecz- naukę tańca, ale wszelakiego rodzaju my miło i radośnie spędzić czas. Poprzez
nie
gratulujemy rywalizacje i konkursy taneczne oraz te zajęcia możemy nie tylko nauczyć się
zwycięstwa, życzy- możliwość uczestniczenia w występach od podstaw nowych sposobów tańczenia,
technik tańczenia, ale także podszkolić to
my dalszych sukce- tanecznych
co już umiemy.
sów.

28

W

Marian Lisiecki

Marian Lisiecki
www.kalety.pl
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Zaproszenie na
„Śląską Biesiadę”

Kolejny sukces tancerzy z grupy ROCK TIME
w Pucharze Polski w Boogie Woogie

W

sobotę, 4 marca. w Chełmie
podczas Pucharu Polski
w Boogie Woogie, Karina Bronder i Adrian
Kalus reprezentujący Rock Time MDK
Kalety po zaciętej walce w eliminacjach
doszli do ścisłego finału, w którym
wzięło udział 7 par tanecznych z całej
Polski.
Ostatecznie nasi reprezentanci, po
2 prezentacjach (taniec wolny i taniec
szybki losując jedną z 8 melodii) zajęli
bardzo wysokie V miejsce. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Marian Lisiecki

B

urmistrz Miasta Kalety oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach zapraszają na Biesiadę
Śląską, która odbędzie się 1.04.2017 r.
o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach.
Wystąpią: Grzegorz Stasiak, Mona
Lisa, Masztalscy. Bilety w cenie 35 zł do
nabycia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kaletach - PARTER.
Szczegóły na plakacie na stronie nr 20.

(jal)
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Nowy projekt Miejskiego Domu Kultury w Kaletach

M

iejski Dom Kultury w Kaletach
został beneficjentem grantu
udzielonego przez Narodowe Centrum
Kultury w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne” .
Grant został nam przyznany na realizację projektu społeczno-kulturalnego
pn. „Aktywni w kulturze”. Jest to duży
sukces Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach.
Opracowany przez nas projekt oraz
wniosek aplikacyjny o udzielenie dofinansowania, został niezwykle wysoko
oceniony przez Komisję Konkursową,
złożoną z ekspertów Narodowego Centrum Kultury. Spośród ponad 100 złożonych wniosków z całej Polski, nasza
oferta okazała się najlepsza i zajęła
pierwsze miejsce na liście rankingowej.
Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury
„Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” jest
inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury
w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału
kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
Program skierowany jest do domów
kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne, projektowane w oparciu o przeprowadzoną
wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji,
a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie
przez dom kultury stałych relacji
z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów
i wzmacnianie potencjału społecznego
ma owocować stworzeniem wspólnych
projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.
Projekt „Aktywni w kulturze”, zgodnie z zasadami programu „Dom Kultury
+. Inicjatywy lokalne” realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszym
etapie głównym działaniem projektowym będzie przeprowadzenie diagnozy
potencjału kulturotwórczego i potrzeb

kulturalnych w trzech wytypowanych
grupach społeczności lokalnej gminy
Kalety:
- młodzież w wieku 12-20 lat;
- seniorzy 60+;
- osoby wykluczone z uczestnictwa
w kulturze z przyczyn ekonomicznych.
Celem tego działania jest nawiązanie
współpracy z wyżej wymienionymi grupami, a także identyfikacja ich preferencji, potrzeb, oczekiwań i problemów, co
pozwoli nam podjąć właściwe działania
aktywizujące ww. grupy społeczne
w naszym mieście. Jest to dla nas niezwykle ważne. Misję MDK w Kaletach
zamierzamy realizować wzorując się na
idei tzw. Domów Społecznych. Chcemy
realizować własne projekty dopasowane
do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności i społeczność tą aktywizujące,
a jednocześnie chcemy stanowić doskonałe zaplecze i wsparcie dla inicjatyw
oddolnych, wynikających z potencjału
społeczności lokalnej. Aby móc to robić
dobrze, musimy przeprowadzić stosowną diagnozę społeczną.
Inne działania w ramach pierwszego
etapy realizacji projektu to:
- opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw (projektów) opracowanych przez
członków społeczności lokalnej (grupy
nieformalne);
- przeprowadzenie warsztatów dla
przedstawicieli wytypowanych grup
społecznych, mających na celu udzielenie pomocy społeczności lokalnej w
pracach nad przygotowaniem projektów;
- dokonanie komisyjnego wyboru od
3 do 7 różnorodnych inicjatyw
(projektów) opracowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej.
Pierwszy etap projektu „Aktywni w kulturze” realizowany będzie w okresie od
20 lutego do 30 czerwca 2017r., a na
jego realizację przyznana nam została
maksymalna kwota dofinansowania
w wysokości 8000 zł.
Drugi etap projektu „Aktywni w kulturze” realizowany będzie w okresie od 31
lipca do 20 listopada 2017r. Na realizację działań w trakcie drugiego etapu
otrzymamy dofinansowanie w kwocie
22 000 zł. W trakcie tego etapu zostaną
zrealizowane komisyjnie wybrane projekty opracowane przez przedstawicieli
społeczności lokalnej Kalet oraz prowadzone będą typowe działania projektowe
(działania promocyjne, ewaluacja, dokumentacja foto i wideo działań projektowych, itp.).

Projekt „Aktywni w kulturze” jest
wynikiem współpracy nawiązanej przez
Miejski Dom Kultury w Kaletach z Fundacją Społeczno-Kulturalną „Gloria Cultura”. Prezesem Zarządu Fundacji jest
p. Roman Kuśnierz. Panu Romanowi
Kuśnierzowi powierzyłem też funkcję
koordynatora projektu.
Roman Kuśnierz jest absolwentem
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek:
organizacja produkcji telewizyjnofilmowej) i od 35 lat czynnie działa na
rzecz rozwoju kultury. Jest doświadczonym menedżerem kultury, specjalistą
w zakresie zarządzania instytucjami kultury i dużymi projektami kulturalnymi.
W skali województwa oceniany jest jako
jeden z najskuteczniejszych fundraiserów, od wielu lat pozyskujący fundusze
z programów UE oraz wielu innych źródeł krajowych i zagranicznych na działania kulturalne. Jest autorem projektów,
na realizację których pozyskał wiele
grantów ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym jako pierwszy w Polsce
otrzymał grant z europejskiego Programu Kulturalnego „Kultura 2000”. Jest
również inicjatorem i organizatorem
pierwszego w Polsce Wydziału Teatru
Tańca, który został utworzony w Bytomiu, jako zamiejscowy wydział krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Powstanie Wydziału poprzedził
2 letni projekt, finansowany z europejskiego programu Leonardo da Vinci,
którego autorem i realizatorem był Roman Kuśnierz, a sam projekt został najwyżej oceniony przez ekspertów Komisji Europejskiej, wśród wszystkich projektów zrealizowanych w 3 letniej historii programu.
Przez 15 lat był Dyrektorem Zarządzającym i Finansowym Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego
i Festiwalu Sztuki Tanecznej. W tym
czasie Festiwal stał się niekwestionowaną marką w skali światowej i uważany
był za jedną z największych, najbardziej
prestiżowych i najlepiej zorganizowanych imprez poświęconych sztuce tanecznej w Europie. Ponadto był pomysłodawcą i realizatorem wielu dużych
projektów międzynarodowych - Festiwal
Tańca Współczesnego w Krakowie we
współpracy z EUNIC, Festiwal Tańca
Północnej Nadrenii Westfalii, Festiwal
Tańca Regionu Walonii. Zorganizował
kilkanaście tournée zagranicznych polskich zespołów tańca współczesnego,
obejmujących swym zasięgiem wszyst-
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kie kraje europejskie oraz USA, Kanadę,
Indie, Chiny, Hongkong, Makao, Koreę
Płd., Japonię, Singapur, Wietnam, Egipt
i Izrael. Był członkami międzynarodowej sieci prezenterów sztuki tanecznej
AEROWAWES. Zorganizował kilka
projektów międzynarodowych, w które
zaangażowane były polskie placówki
dyplomatyczne za granicą (Ambasady
RP w Pekinie, Seulu, Deli, Tokio i Wilnie oraz Konsulat Generalny RP
w Hongkongu), a także Instytuty Polskie

W

(Dusseldorf, Nowy Jork, Bruksela).
Był jednym z liderów europejskiego
projektu kulturalnego APAP – Advancing Performing Arts Project, realizowanego od 9 lat ze środków UE przez organizacje z Austrii, Niemiec, Włoch, Belgii, Francji, Hiszpanii, Norwegii i Polski .
Jego wieloletnia działalność menedżerska w sferze kultury, spotkała się
z wieloma wyrazami uznania, czego
efektem są przyznane mu nagrody i wy-

różnienia. Obecnie prowadzi własną
firmę menedżerską oraz jest fundatorem
i prezesem zarządu Fundacji SpołecznoKulturalnej „Gloria Cultura”, w ramach
której realizuje swoją pasję i zainteresowania.
Ponadto w trakcie realizacji projektu
wspierani będziemy przez animatora
przydzielonego nam przez Narodowe
Centrum Kultury.

Marian Lisiecki

VII konferencja w sprawie rozwoju Zielonej

piątek, 3 marca, w Ośrodku
Wypoczynkowym Zielona, odbyła się już VII konferencja w sprawie
rozwoju naszej rekreacyjnej dzielnicy
miasta.
Spotkanie otworzył burmistrz Miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia, który powitał
zaproszonych gości, a następnie przedstawił prezentację multimedialną na temat
celów, jakie udało się zrealizować w Zielonej w roku ubiegłym. Sukcesem było
m.in. sfinansowanie przez Nadleśnictwo
Świerklaniec dużej drewnianej wiaty
grillowej, która stanęła na parkingu przy
ulicy Stawowej, wzbogacenie oferty wypożyczalni o deski SUP, a także zamontowanie na terenie zbiorników wodnych
samoobsługowej stacji naprawy rowerów.
Druga część prezentacji na temat planów w sprawie rozwoju Zielonej przedstawiona została przez prof. Magdalenę
Żmudzińską-Nowak i dra Jerzego Wojewódkę z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autorami koncepcji na wzbogacenie infrastruktury
turystyczno- rekreacyjnej oraz krajobrazowej okolic zbiorników wodnych była
młodzież z działających przy uczelni kół
naukowych "+IKAWA" i "ROKOKO",
którzy gościli w Zielonej na warsztatach
studenckich w lipcu ub. roku.
Głównym pomysłem jest zorganizowanie w naszej rekreacyjnej dzielnicy
„Zielonej Szkoły” dla dzieci, które mogłyby wypoczywać w otoczeniu lasów
sosnowych. Lasy te, ze względu na swoją
specyficzne właściwości, zdrowotnie
wpływają na ludzki organizm. Zrodził się
również pomysł pływającej sceny, na
której odbywać by się mogły koncerty
lub przedstawienia teatralne, zaś obserwująca je publiczność śledziła by je
z perspektywy ławeczek usytuowanych
na grobli łączącej dwa zbiorniki. Na tej
samej grobli stanęłaby również wieża
widokowa z wyjściami obserwacyjnymi
na 4 strony świata, która mogłaby rów-

nież spełniać rolę
przeciwpożarową.
Ciekawym
pomysłem
p r zed stawionym
w prezentacji był
prom linowy, którym można by się
było dostać
na
w y s p ę
z wiatrakiem, a także sama renowacja tego obiektu.
Burmistrz Klaudiusz Kandzia poinformował, że Miasto będzie dążyć do zrealizowania tych ciekawych koncepcji zagospodarowania terenu w Zielonej i ma
nadzieję, że w ciągu roku lub dwóch,
chociaż część pomysłów będzie mogła
zostać urzeczywistniona.
Następnie wyraził wdzięczność
wszystkim przedstawicielom podmiotów,
dzięki którym Zielona co roku pięknieje,
rozwija się i staje się miejscem, w którym chce się wypoczywać i chce się do
niego powracać.
Prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot odniósł
się do wniosku złożonego przez Miasto
Kalety na budowę kanalizacji m.in. na
terenie Zielonej. Stwierdził, że ta trafna
decyzja Miasta o realizacji tego zadania
z udziałem środków WFOŚiGW jest jedną z ostatnich szans wykonania kanalizacji na terenach zlokalizowanych poza
aglomeracją.
Na zaproszenie burmistrza miasta Kalety Klaudiusza Kandzi, w spotkaniu
udział wzięli:
Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW

w Katowicach, Włodzimierz Błaszczyk –
Nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec,
Robert Gorzelak – zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin, Piotr Biernat
reprezentujący Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach,
Janusz Skoczek z oddziału Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Częstochowie, Andrzej Makowski –
prezes Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, prof. Magdalena
Żmudzińska-Nowak i dr Jerzy Wojewódka z Wydziału Architektury Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, Jacek Haładaj –
leśniczy z Zielonej, Jerzy Chalimoniuk leśniczy z Kolonii Woźnickiej, Tomasz
Olczyk – Komendant Komendy Policji w
Kaletach, Robert Kuder – prezes PZW
Koło Kalety, Izabela Cogiel – zastępca
prezesa stowarzyszenia Nasze Kalety,
przedstawiciele mediów, a także mieszkańcy Zielonej oraz radni rady miasta
Kalety: przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Ptak,
wiceprzewodnicząca
Janina Perz, Irena Nowak, Mirosława
Potempa, Teresa Mryka, Kazimierz Złotosz, Ryszard Sendel, Grzegorz Krupa,
Alojzy Rupik, Krzysztof Rogocz i Piotr
Kuder.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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Po ogromnych rybach przyszedł czas na wielkie grzyby

M

iasto Kalety po raz kolejny
otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania
z priorytetu 5.3. Oznakowanie ścieżek
dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych.
Tym razem doposażona zostanie
ścieżka ekologiczno-dydaktyczna Aleja
Dębów w Truszczycy, na trasie której
stanie 10 kompletów drewnianych rzeźb
grzybów: borowik, podgrzybek, maślak,
koźlarz czerwony, kania, kurka, rydz,
muchomor sromotnikowy, muchomor
czerwony, olszówka. Każdy drewniany
komplet składać się będzie z grzyba
dojrzałego, młodego oraz tablicy infor-

macyjnej z ciekawym opisem poszczególnych gatunków grzybów . Duże modele, odwzorowane na oryginałach grzybów, będą doskonałą formą zgłębiania
wiedzy mykologicznej, szczególnie dla
dzieci. Duże eksponaty będą zachętą do
poznania gatunków grzybów, jakie spotkać można w lokalnym środowisku
oraz dowiedzieć się które gatunki są
jadalne, a których należy się wystrzegać.
W ramach zadania wydrukowany zostanie również folder o niniejszej ścieżce.
Na realizację tego projektu Miasto
Kalety otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 16.000 złotych.

Agnieszka Kwoka

Szkic poglądowy jednej z 10 rzeźb grzybów

Spotkanie
z Burmistrzem
Miasteczka Śląskiego
w sprawie inwestycji firmy
„Hemarpol”
(Dokończenie ze str. nr 1)

W związku z powyższym, tematem
niniejszego spotkania były czynności
podjęte do tej pory przez organ właściwy w trakcie ponownego rozpatrywania
sprawy.
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
poinformował tutejszy organ, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami
ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, wystąpił
do Inwestora o uzupełnienie wniosku
m.in. karty informacyjnej planowanego
przedsięwzięcia, która kolejno zostanie
przesłana do organów opiniujących konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz
Miasta Miasteczko Śląskie, Burmistrz
Miasta Kalety, Z-ca Burmistrza Miasta
Kalety oraz pracownicy UM z Kalet
i Miasteczka Śląskiego

Tomasz Galios

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza konkursy projektów w ramach Działania
1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
rze mieszkaniowym w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych.
Konkurs przeznaczony jest dla: spół- przedsiębiorcami, spółdzielnie mieszkadzielni mieszkaniowych, wspólnot niowe
ojewódzki Fundusz Ochrony mieszkaniowych, porozumienia wspólŚrodowiska i Gospodarki not mieszkaniowych.
Konkurs nr POIS/1.7.3/1/2017
Przedmiotem konkursu jest dofinansoWodnej w Katowicach jako Instytucja
wanie
projektów,
dotycząWdrażająca Osi priorytetowej I
cych
promowania wykorzystywania
Zmniejszenie emisyjności gospodar- Konkurs nr POIS/1.7.2/1/2017
ki, w ramach Programu Operacyjne- Przedmiotem konkursu jest dofinanso- wysokosprawnej kogeneracji ciepła
projektów,
d o t y c z ą - i energii elektrycznej w Województwie
go Infrastruktura i Środowisko 2014- w a n i e
cych
efektywnej
dystrybucji
ciepła Śląskim.
2020 ogłasza konkursy projektów
i
chłodu
w
województwie
śląskim.
Konkurs skierowany jest do tych samych
w ramach Działania 1.7 Kompleksowa
likwidacja niskiej emisji na terenie W konkursie startować mogą: przedsię- grup, co konkurs POIS/1.7.2/1/2017.
biorcy, jednostki samorządu terytorialwojewództwa śląskiego:
nego oraz działające w ich imieniu jedWnioski w we wszystkich wyżej wynostki organizacyjne podmioty świad- mienionych konkursach można skłaKonkurs nr POIS/1.7.1/2/2017
Przedmiotem konkursu jest dofinanso- czące usługi publiczne w ramach realiza- dać począwszy od 31 marca br. Ostawanie projektów, dotyczących wspiera- cji obowiązków własnych jednostek teczny termin upływa w dniu 29 maja
nia efektywności energetycznej w sekto- samorządu terytorialnego nie będące br.

W

(jal)
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Zakończono odwierty dla
pompy ciepła przy Urzędzie
Miejskim

T

rwają prace związane z realizacją
rozszerzonego
zakresu
projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności
publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu
Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”.
Wykonawca pod koniec lutego zakończył odwierty, które są częścią instalacji
gruntowej pompy ciepła. Łącznie wykonano 9 odwiertów, na głębokość ok.
90 m.
Pompa ciepła będzie miała za zadanie
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego
w budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach. Dodatkowo funkcjonowanie pompy wspomagane będzie przez instalację
fotowoltaiczną, która zamontowana zostanie na dachu urzędu. Trwają również
prace wewnętrzne budynku, polegające
na wymianie oświetlenia na energooszczędne.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klaudiusz Kandzia

Miasto Kalety
zawnioskuje o środki na
budowę toru rolkowego

Na

sesji
Rady
Miejskiej
w
Kaletach
w dniu 9 lutego br. zabezpieczono w budżecie na 2017 r.
środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy toru
rolkowego.
Obecnie brane pod uwagę są dwie
potencjalne lokalizacje, pierwsza to teren przy „Ichtioparku” natomiast druga
lokalizacja to teren Stadionu Miejskiego.
Na realizacje tego projektu Miasto
planuje pozyskać środki zewnętrzne
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.
Strategia ta przewiduje działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności
turystycznej obszaru. Planowany termin
zakończenia ww. inwestycji to wiosna
2018 r. Lokalna Strategia Działania Leśnej Krainy Górnego Śląska wdrażana
jest w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020”.

Klaudiusz Kandzia

Miasto złożyło wniosek
o dofinansowania budowy
kanalizacji w Kaletach Miotku

R

ada Miejska w Kaletach na sesji
w dniu 9 lutego 2017 roku podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 6 mln na
realizację pierwszego etapu kanalizacji
sanitarnej w Kaletach Miotku.
W związku z powyższym dniu 10 lutego 2017 roku Burmistrz złożył wniosek
w WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie powyższego przedsięwzięcia
inwestycyjnego w wysokości 10 mln –
z czego 6 mln zł to pożyczka a 4 mln zł
to bezzwrotna dotacja.
Inwestycja obejmowałaby ulice - Tarnogórską, Paderewskiego, Cichą, Radosną, Miłą, Bracką, Klonową, Ogrodową,
Orzeszkową, Jana, Wiosenną, część ulicy
30-lecia, Spacerową, Ustronną, Grzybową, Barbary, Cynkową i Sosnową. Ostatecznie Koszty realizacji zostaną zweryfikowane przez postępowanie przetargowe.
Realizacja inwestycji jest planowana na
lata 2017 – 2019. Planowane jest podłączenie 250 budynków mieszkalnych,
Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach
Miotku oraz kościół z przyległa infrastrukturą. Zostanie wybudowane 15.520
mb kanalizacji sanitarnej oraz stacja podciśnieniowa wraz z tłocznią, które to będą również zabezpieczać odbiór ścieków
z Kalety Zielona i Mokrus po wybudowaniu kanalizacji na tym terenie.

Dariusz Szewczyk

www.kalety.pl

15

16

Nr 3 (299)

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

INFORMACJA MOPS
KALETY

Rusza nabór do konkursu
„Zielona Pracownia”

Kolejna edycja konkursu
Eko Aktywni 2017

Pomoc żywnościowa dla
mieszkańców Kalet

G

mina Kalety realizuje Podprogram Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Celem programu jest dotarcie z pomocą
żywnościową do grup osób najbardziej
ojewódzki Fundusz Ochrony
potrzebujących. Osoby takie mogą
Środowiska i Gospodarki Wodskorzystać ze wsparcia w postaci żyw- nej w Katowicach ogłasza kolejną edyności. Program Operacyjny Pomoc cję konkursów Zielona PracowŻywnościowa 2014 – 2020 jest współfi- nia_Projekt 2017 i Zielona Pracownia
nansowany ze środków Unii Europej- 2017.
skiej w ramach Europejskiego FunduKonkurs pn. „ZIELONA PRACOWszu Pomocy Najbardziej Potrzebują- NIA_PROJEKT 2017” organizowany
cym.
jest przez Fundusz po raz trzeci. KieroOśrodek Pomocy Społecznej w Kale- wany jest on do szkół podstawowych
tach informuje, iż Ministerstwo Rodziny, i średnich z terenu województwa śląskiePracy i Polityki Społecznej podwyższyło go. Przedmiotem konkursu jest utworzekryterium dochodowe uprawniające do nie projektu szkolnej pracowni na potrzeskorzystania z żywności w ramach Pro- by nauk przyrodniczych, biologicznych,
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościo- ekologicznych, geograficznych, geolowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu gicznych czy chemiczno-fizycznych
Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.
(jal)
Zgodnie z zapisem pkt B.II.11 wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej
potrzebującej Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być
objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1.028, 00 zł dla osoby w rodzinie.”
Osoby niekorzystające z pomocy społecznej, które kwalifikują się do pomocy żywnościowej zobowiązane są do przedłożenie
dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto. Ww.
dokumenty składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kaletach – pokój 7a.
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjnym o Programie zamieszczonym na stronie Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W

W

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną
edycję konkursu EkoAktywni 2017.
Skierowany jest on do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji)
oraz do grup nieformalnych (np. szkolnych klubów ekologicznych) prowadzących działalność lub realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej,
ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów na których występują przekroczenia standardów jakości
środowiska. Termin składania wniosków
– do dnia 28 kwietnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu planuje się
w czerwcu 2017 roku.

(jal)

Renata Czudaj

Sprostowanie informacji
Zgodnie ze sprawdzonymi danymi zawartymi w piśmie
skierowanym do redakcji „Biuletynu” przez p. Łukasza
Plaza w dniu 2 lutego 2017 r. oświadczamy, iż w artykule
Marka Rupika dotyczącym posumowania rozgrywek kaletańskich szachistów, który został opublikowany w styczniowym numerze miesięcznika, błędnie zapisano nazwisko
jednej z zawodniczek.
Zawodniczka, określona w ww. artykule jako „Maja Koba”
nosi w rzeczywistości nazwisko Maja Plaza.

Redakcja
www.kalety.pl
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Sprawozdanie z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

dniu 9 lutego 2017 r. w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Kaletach odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli: Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz.
W obradach udział wzięło 13 radnych,
co przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz
z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje. W kategorii na najładniej udekorowane-oświetlone obejście domowe
nagrodę odebrała Pani Teresa Galus, za
najładniej udekorowaną witrynę sklepową nagrodę odebrała Pani Anny Mańka,
zaś za najładniej udekorowanyoświetlony balkon nagrodzony został
Pan Brunon Jaszczyk z osiedla na ul.
1 Maja w Kaletach.
Po rocznych sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza radni przyjęli następujące uchwały:
Nr 178/XXIV/2017 w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.
Nr 179/XXIV/2017 w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2029.
N r
1 8 0 /
XXIV/2017
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na
sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej
w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie
i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek
wraz z przyłączeniami.
Nr 181/XXIV/2017 w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Nr 182/XXIV/2017 w sprawie wyrażenia opinii.
Nr 183/XXIV/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Nr 184/XXIV/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

„Kalety-Zachód”.
W związku z wnioskiem formalnym
złożonym w imieniu Komisji Oświaty…
z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący
podjęcia uchwały w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki i kluby dziecięce w Kaletach.
Radni wyrazili również opinię na temat
nabycia przez gminę nieruchomości –
banku PKO w Kaletach, w punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano
bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur

www.kalety.pl
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych
kwiecień– grudzień 2017
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
REJON I
Ulice: Posterunek Kolejowy, 3-go Maja, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa,
Łowiecka, Miłosza, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła,
1-go Maja, A. Krajowej, Asnyka, Nowa, Okrzei, Rycerska, Słowiańska, Kosmonautów

10 KWIECIEŃ,
4 WRZESIEŃ,

8 MAJ,
5 CZERWIEC,
3 LIPIEC,
3 SIERPIEŃ,
2 PAŹDZIERNIK,
6 LISTOPAD,
4 GRUDZIEŃ.

REJON II
Ulice: Słoneczna, Kruczkowskiego, Rodziewiczówny, Celulozowa, Kilińskiego, Pstrowskiego, Krasickiego, Harcerska, Miarki,
Dworcowa, Bema, Chopina, Gwoździa, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona,
Wojska Polskiego, Gołębia.

11 KWIECIEŃ,
5 WRZESIEŃ,

9 MAJ,
6 CZERWIEC,
4 LIPIEC,
7 SIERPIEŃ,
3 PAŹDZIERNIK,
7 LISTOPAD,
5 GRUDZIEŃ.

REJON III
Ulice: Sienkiewicza, Konopnickiej, Gawlika, Lubliniecka, Fabryczna, Pokoju, Wczasowa, Imbirowa

13 KWIECIEŃ,
7 WRZESIEŃ,

11 MAJ,
8 CZERWIEC,
5 PAŹDZIERNIK,
9 LISTOPAD,

6 LIPIEC,
7 GRUDZIEŃ.

8 SIERPIEŃ,

REJON IV
Ulice: Anioła, Borka. Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana Pawła II,
Jaśminowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności, Wrzosowa, Zagłoby,
Żeromskiego, Jaworowa, Długosza, ks. Drozdka.

14 KWIECIEŃ,
8 WRZESIEŃ,

12 MAJ,
9 CZERWIEC,
7 LIPIEC,
11 SIERPIEŃ,
6 PAŹDZIERNIK,
10 LISTOPAD,
8 GRUDZIEŃ.

REJON V
Ulice: Słowackiego, Gajowa, Kościuszki, Rymera, Krótka, Tuwima, Łączna, PCK, Kochanowskiego, Tylna, Kopernika, Lema,
Nałkowskiej, Wodna, Ligonia, Wolności, Damrota, Lubocz, Witosa, Plac Zjednoczenia, Morcinka, Moniuszki, Mickiewicza,
Korfantego.

24 KWIECIEŃ,
22 MAJ,
19 CZERWIEC,
17 LIPIEC,
21SIERPIEŃ,
18 WRZESIEŃ,
16 PAŹDZIERNIK,
20 LISTOPAD,
18 GRUDZIEŃ.

REJON VI
Ulice: Orzeszkowej, Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Miodowa, Boczna, Myśliwska,
Powstańców, Paderewskiego, Lubszecka, Jastrzębia, Poprzeczna, Piaskowa, Zapolskiej, Polna, Wiejska.

25 KWIECIEŃ,
23 MAJ,
20 CZERWIEC,
18 LIPIEC,
22SIERPIEŃ,
19 WRZESIEŃ,
17 PAŹDZIERNIK,
21 LISTOPAD,
19 GRUDZIEŃ.

REJON VII
Ulice: Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Sobieskiego, ks. Rogowskiego, Żwirki i Wigury, B. Chrobrego.

27 KWIECIEŃ,
27 MAJ,
22 CZERWIEC,
20 LIPIEC,
17 SIERPIEŃ,
21 WRZESIEŃ,
19 PAŹDZIERNIK,
23 LISTOPAD,
21 GRUDZIEŃ.

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

28 KWIECIEŃ,
28 MAJ,
23 CZERWIEC,
21 LIPIEC,
25 SIERPIEŃ,
22 WRZESIEŃ,
20 PAŹDZIERNIK,
24 LISTOPAD,
22 GRUDZIEŃ.
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ZABUDOWA WIELORODZINNA
KWIECIEŃ 2017
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

MAJ 2017

13, 27
Śmieci
5,19
Papier + plastik
12,26
Szkło
13, 27
BIO

FIRMY
Wywóz raz w miesiącu - 26
Wywóz dwa razy w miesiącu
– 12,26
PSZOK – każda ostatnia robocza środa miesiąca – 26 kwiecień 2017
SIERPIEŃ 2017

11, 25
10, 24
17, 31
11, 25

FIRMY
Wywóz raz w miesiącu - 31
Wywóz dwa razy w miesiącu
– 17, 31
PSZOK – każda ostatnia
robocza środa miesiąca – 31
maj 2017

7,21
13,27
6,20
7,21

FIRMY
Wywóz raz w miesiącu
- 20
Wywóz dwa razy
w miesiącu – 06, 20
PSZOK – każda ostatnia
robocza środa miesiąca
– 27 wrzesień 2017

LIPIEC 2017

8, 22
7,21
14,28
8, 22

Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

FIRMY
Wywóz raz w miesiącu - 28
Wywóz dwa razy w miesiącu
– 14, 28
PSZOK – każda ostatnia robocza środa miesiąca – 28 czerwiec 2017

PAŹDZIERNIK 2017

WRZESIEŃ 2017

Śmieci
3,17,31 Śmieci
Papier + plastik 2,16,30 Papier + plastik
Szkło
9,23 Szkło
BIO
3,17,31 BIO
FIRMY
Wywóz raz w miesiącu
- 23
Wywóz dwa razy w miesiącu – 09, 23
PSZOK – każda ostatnia
robocza środa miesiąca –
30 sierpień 2017

CZERWIEC 2017

FIRMY
Wywóz raz w miesiącu - 18
Wywóz dwa razy
w miesiącu – 04, 18
PSZOK – każda ostatnia robocza środa mca – 25 wrzesień 2017

FIRMY
Wywóz raz w miesiącu - 26
Wywóz dwa razy w miesiącu
– 12, 26
PSZOK – każda ostatnia robocza środa miesiąca – 26 lipiec
2017

LISTOPAD 2017

Śmieci
5,19 Śmieci
Papier + plastik 11,25 Papier + plastik
Szkło
4,18 Szkło
BIO
5,19 BIO

6,20
05,19
12,26
6,20

9,23
15,29
08,22
9,23

FIRMY
Wywóz raz w miesiącu
- 08
Wywóz dwa razy
w miesiącu – 08, 22
PSZOK – każda ostatnia
robocza środa miesiąca
– 29 listopad 2017

GRUDZIEŃ 2017
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

07,21
13,27
06,20
07,21

FIRMY
Wywóz raz w miesiącu
- 20
Wywóz dwa razy
w miesiącu – 06, 20
PSZOK – każda ostatnia
robocza środa miesiąca
– 27 grudzień 2017
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
22 marca, w Miejskim Domu Kultury, o godzinie 10.00 odbędzie się VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim.
Regulamin oraz kartę zgłoszeń znajda Państwo na stronie www.pgk.kalety.pl
23 marca, w Miejskim Domu Kultury, o godzinie 13.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej.
25 marca, w sobotę, w Truszczycy odbędą się zawody biegowe z cyklu „Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny”. Zbiórka
zapisanych zawodników o godzinie 9.50 pod wiatą za leśniczówką w Truszczycy.
25 marca w Zielonej odbędzie się tradycyjny czyn społeczny. Zbiórka wszystkich uczestników o godzinie 8.00 pod wiatą
(„grzybkiem”) na wale pomiędzy zbiornikami (dojazd od ulicy Owocowej).
1 kwietnia, o godzinie 17.00, w Miejskim Domu Kultury odbędzie się „Biesiada Śląska”.
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