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Jeszcze w tym roku budowa ronda  
w Drutarni!  

Z arząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił 
przetarg na „Przebudowę dróg wojewódzkich 

oraz drogowych obiektów inżynierskich - budowa 
ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789     
z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety 
Drutarnia”.  
   Inwestycja swoim zakresem obejmuje: prace rozbiórko-
we, wykonanie podbudów, roboty brukarskie (wykonanie 
pierścienia ronda i zatoki autobusowej z kostki kamien-
nej, nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach, miej-
scach postojowych, zjazdach i wejściach do posesji, za-
budowa krawężników i obrzeży na ławie betonowej), hu-
musowanie terenu, wprowadzenie docelowej organizacji 
ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), wykonanie pro-
jektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem 
niezbędnych zatwierdzeń, wprowadzenie tymczasowej 
i docelowej organizacji ruch, przebudowę (przełożenie) 
sieci uzbrojenia terenu w rejonie inwestycji w tym: sieć 
wodociągowa, elektryczna, teletechniczna.  
    Termin składania ofert upływa 21.08.2014 r. 
 

Klaudiusz Kandzia 

Od  piątku 1 sierpnia, na skwerze przy Miej-
skim Domu Kultury, stoi drewniana figura 

Johanna Ferdinanda Koulhaasa- XVIII-wiecznego 
przemysłowca- eksperymentatora, dzierżawcy kuźnic 
w Kuczowie i Mokrusie, budowniczego pierwszej fa-
bryki w Kaletach, na której terenie powstał późniejszy 
zakład Donnersmarcków. 
   Rzeźbę, na podstawie XVIII- wiecznego portretu, wy-
konał pan Ryszard Wysocki  
z Zielonej.  
    Postawienie figury J.F. 
Koulhaasa zakończyło pro-
ces wzbogacania Kalet        
o nietypowe pamiątki przy-
pominające o bogatej histo-
rii miejscowości. Wkrótce 
przy każdej z rzeźb, na spe-
cjalnie przygotowanych 
miejscach, zamontowane 
zostaną tablice informacyjne 
na temat przeszłości dziel-
nic. 
     

Johann Ferdinand Koulhaas wita gości  
na wjeździe do centrum miasta  

Jacek Lubos 
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       STOMATOLOGIA  

         KOMPLETNA 
 Stomatologia zachowawcza   i estetyczna 
 Chirurgia stomatologiczna z implantologią 
 Endodoncja z zastosowaniem mikroskopu 
 Ortodoncja dla wszystkich grup wiekowych 
 Leczenie paradontozy z użyciem lasera 
 Protetyka w pełnym wymiarze 
 Bezbolesne znieczulenia metodą WAND 
 Jednowizytowe fotochemiczne wybielanie zębów 
 Radiowizjografia cyfrowa 
 Usuwanie kamienia nazębnego (piezzodent) oraz 

nalotów (piaskowanie) 
Gabinet przyjazny dzieciom oraz 
osobom niepełnosprawnym.      
Honorujemy karty płatnicze.     
Kontrakt z NFZ. Internet WI- FI.  

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ  
www.de-med.pl 

Pacjentów przyjmujemy od  poniedziałku do piątku przy  ulicy 
Sienkiewicza 41 w Tarnowskich Górach.  

Kontakt telefoniczny pod numerem 787-754-324 lub  
32/285 42 97   

GEODEZJA 
 
 

Kompleksowe usługi 
geodezyjne 

- podziały działek 
- wytyczenia i pomiary powykonawcze 
- mapy do projektów 
- dokumenty do ksiąg wieczystych 
- wznowienia granic i rozgraniczenia 
- inne 
 
 
 
 

 

ekspresowe terminy 

konkurencyjne ceny 
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6 sierpnia gościła w naszym mieście delegacja z partnerskiego Vitkova. Celem wizy-
ty było ustalenie szczegółów dalszych dwóch części projektu „Wspólnie przeciwko 
starości”. 

PODZIĘKOWANIE 
 

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Kalety i Radzie Miejskiej za utworzenie placu zabaw w Mokrusie. 
Dziękujemy również osobie prywatnej za udostępnienie terenu. 

Mieszkańcy Mokrusa 

24 czerwca przedszkolacy z Miejskiego Przedszkola gościli w swoich progach  komandosów z jednostki w Lublińcu.    

9 sierpnia meczem w Sierakowie Śląskim rozpoczęła nowy sezon ligowy Unia Kale-
ty. Nasz zespół pokonał gospodarzy 3:1. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

Z 9 na 10 sierpnia na górnym zbiorniku w Zielonej odbyły się tradycyjne nocne za-
wody gruntowe. Z imponującym wynikiem ponad 15 kg złowionych ryb zwyciężył 
Adrian Czeluśniak.  

16 lipca pielgrzymi z Drutarni udali się na tradycyjną pielgrzymkę do Bruśka. 

19 lipca w Drutarni miał miejsce festyn parafialny. 

19 lipca odbyła się III pielgrzymka rowerowa parafian z Jędryska do sanktuarium w Piekarach Śląskich. 

Od 29 lipca do 10 sierpnia w świerklanieckim parku trwał Międzynarodowy Plener 
Malarski, który współorganizowały: Miasto Kalety, Powiat Tarnogórski i Gmina 
Świerklaniec.  

1 sierpnia nastąpił odbiór techniczny odcinka ulicy Dębowej w Drutarni. 

2 sierpnia w Zielonej miał miejsce pierwszy w historii naszego miasta Puchar Polski 
w DogTrekkingu. W nocnych zawodach startowało ponad 130 zawodników z psami. 
Kalety reprezentowała jedna para mieszkańców.  

2 i 3 sierpnia odbył się festyn rodzinny w Kuczowie. Zabawę, przy współudziale 
Miasta Kalety, zorganizował zarząd LKS Małapanew.  

6 sierpnia likwidator KZCP zbył kolejną nieruchomość. Tym razem sprzedana zosta-
ła za 220 tysięcy działka przy ulicy Lompy. 

13 i 14 sierpnia, w ramach projektu „Wspólnie przeciwko starości”, przebywała      
w naszym mieście 30– osobowa grupa mieszkańców partnerskiego miasta Vitkov. 

15 sierpnia na kaletańskim Orliku zorganizowano Turniej Piłki Nożnej Drużyn 
Amatorskich. 

17 sierpnia meczem z LKS Wierzbie zainaugurowała rozgrywki w klasie B Małapa-
new Kuczów (mecz odbył się już po zamknięciu numeru). 

15 i 16 sierpnia na Placu Zjednoczenia w Jędrysku  odbył się festyn. W jego ramach 
wystąpiła Orkiestra Dęta i mażoretki. Miała też miejsce projekcja kina letniego. 

9 sierpnia członkowie Stowarzyszenia Społeczno– Kulturalnego przebywali na wy-
cieczce w Cieszynie i Ustroniu. Sprzedaż drewna  

Opałowego i kominkowego 
pociętego na klocki 

Sosna– 140 za mp 

Brzoza– 160 za mp 

Dąb– 180 za mp 

Tel. 505 362 561 

tel. 34 357– 83– 50  18 sierpnia do Vitkova ruszył I Kaletański Rowerowy Rajd Przyjaźni. Cykliści mają 
do przejechania trasę liczącą ponad 300 km. 

Informujemy, że czwartek 24 lipca         
w okolicy ul. Antosza w Mokrusie znale-
ziono około 6 miesięcznego pieska. Oso-
by mające wiedzę na temat właściciela 
lub zainteresowane są adopcją pieska 
proszone są o kontakt z Urzędem Miej-
skim  w Kaletach pod nr tel. 
 (34) 352 76 41.  

Znaleziono psa! 

1 sierpnia na stadionie miejskim w Kaletach rozpoczęto roboty przygotowawcze pod 
przebudowę bieżni lekkoatletycznej. 
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D nia 24 czerwca 2014r. na zapro-
szenie grona pedagogicznego na-

sze przedszkole odwiedzili żołnierze     
z Jednostki Wojskowej Komandosów  
z Lublińca. 
    Żołnierze przeprowadzili z dziećmi 
bardzo ciekawą pogadankę na temat ich 
codziennych obowiązków. Przedszkolaki 
wzbogaciły swoją dotychczasową wiedzę 
o wojsku, a także dowiedziały się, że 
żołnierze nie tylko bronią naszego kraju, 
ale również pomagają w sytuacjach kry-
zysowych oraz utrzymują pokój poza 
granicami Polski.  
    Największe zainteresowanie wzbudziło 
wyposażenie żołnierskiego plecaka oraz 
możliwość przymierzenia różnych nakryć 
głowy. Przedszkolaki były zafascynowa-

ne opowiadaniem 
żołnierzy oraz profe-
sjonalnym pokazem, 
jaki przygotowali. Nie 
lada gratką dla dzieci 
była możliwość zoba-
czenia samochodu 
wojskowego. Goście 
wywarli pozytywne 
wrażenie na dzieciach i sprawili im 
ogromną radość. 
    W podziękowaniu za ciekawe spotka-
nie dzieci wręczyły komandosom pamiąt-
kowe dyplomy oraz słodkie niespodzian-
ki, życząc satysfakcji z pracy, interesują-
cej, ale też bardzo niebezpiecznej. 
    W imieniu dzieci, dyrekcji oraz na-
uczycielek Miejskiego Przedszkola nr 1 

bardzo serdecznie dziękuję żołnierzom    
z Jednostki Wojskowej Komandosów      
z Lublińca za wizytę w naszym przed-
szkolu i podjęty trud, aby na twarzach 
dzieci pojawiła się radość pomieszana     
z ciekawością i zafascynowaniem. 
 

mgr Anna Franke - Sołtysik 
Nauczycielka Miejskiego  

Przedszkola nr 1w Kaletach 

Komandosi z wizytą u przedszkolaków 

Tłumy nad zalewem w Zielonej - plaża bije rekordy pod względem  
liczby odwiedzających  

W akacje 2014 na półmetku, a zalew Zie-
lona przeżywa prawdziwe oblężenie.  

    Parkingi niemal wypełnione, prawie każdy 
skrawek miejsca na plaży i wokół niej zajęty. No 
cóż, lato w pełni, a każdy ma prawo do odrobiny 
ochłody nad Zieloną. Dojeżdżając do plaży spo-
tkać można samochody z Piekar Śląskich, Byto-
mia, Katowic, Rudy Śląskiej oraz powiatów 
tarnogórskiego i lublinieckiego. 
    Wysoka temperatura, palące słońce oraz dni 
wolne od szkoły i pracy sprawiły, że w weeken-
dy plaża w Zielonej przeżywa prawdziwe oblę-
żenie. Setki osób stwierdzają, że te dni spędzą 
właśnie nad wodą. Część grzeje się na piasku, 
część pływa w wodzie, a większość decyduje się 
na wypożyczenie kajaków oraz rowerków wod-
nych.  
    Plażowicze oceniają, że gmina trafiła w dzie-
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siątkę uruchamiając w 2012 roku wypo-
życzalnię. Dowodem, który to potwierdza 
jest fakt, że w niektóre weekendy odnoto-
wujemy ok. 150 wypożyczeń. Wypoży-
czalnia znajduje się na plaży przy gór-
nym zbiorniku w Zielonej i można z niej 
korzystać przez cały tydzień. 
    Miasto Kalety, na którego terenie leżą 
zbiorniki w Zielonej, jako cel nadrzędny 
stawia bezpieczeństwo turystów odpo-
czywających nad jeziorkami, dlatego nad 
wszystkimi atrakcjami Zielonej czuwają 
specjalnie przeszkoleni policjanci w po-
staci patrolów rowerowych oraz wykwa-

lifikowany ratownik WOPR, który zabez-
piecza wyznaczone bojami kąpielisko. 
    Dzięki Starostwu Powiatowemu         
w Tarnowskich Górach w niedzielę 27 
lipca dostaliśmy dodatkową pomoc Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego w postaci specjalistycznego sprzętu 
oraz dwóch ratowników, którzy czuwali 
nad bezpieczeństwem z wody za pomocą 
specjalnej motorówki. Transport 
"woprowców" na zbiorniki wodne w Zie-
lonej zapewnili strażacy z OSP w Kale-
tach na czele z Naczelnikiem Kazimie-
rzem Złotoszem, za co im serdecznie 

dziękujemy. 
    Wszystkich plażowiczów oraz miłośni-
ków sportów wodnych zapraszamy do 
korzystania z atrakcji Zielonej. Tłok na 
pobliskich zbiornikach wodnych w trwa-
jące właśnie upalne dni może zniechęcać 
do niektórych kąpielisk- w Zielonej zaw-
sze znajdzie się wolne miejsce parkingo-
we i kawałek miejsca do rozłożenia koca 
czy ręcznika. 
 

Tomasz Galios  
Koordynator wypożyczalni kajaków       

w Zielonej, tel.: 723 569 740 

Święto Gminne w Drutarni  

16  lipca, w Święto Matki Boskiej 
Szkaplerznej odbyła się trady-

cyjna procesja z kościoła w Drutarni 
do kościoła w Bruśku, gdzie o godzinie 
10:30 odprawiona została uroczysta 
Msza Święta celebrowana przez ks. 
Krzysztofa Sędłaka.  
    Ksiądz Krzysztof podziękował ser-
decznie Burmistrzowi Miasta Kalety, 
Panu Klaudiuszowi Kandzi, przedstawi-
cielom Rady Miejskiej w Kaletach oraz 
Panu Klaudiuszowi Wiederowi, zastępcy 
wójta Tworoga obecnym na pielgrzymce, 
oraz wszystkim pielgrzymom za udział  
w dorocznej procesji. Serdeczne podzię-
kowania skierował do Orkiestry Dętej       
z Tworoga za uświetnienie procesji oraz 
do strażaków z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kaletach z panem Kazimierzem 
Złotoszem na czele, za zapewnienie bez-
pieczeństwa pielgrzymującym. 
    W sobotę 19 lipca, tradycyjnie wystę-
pem Orkiestry Dętej pod batutą Pana 
Mariana Lisieckiego, rozpoczęło się co-
roczne Święto Gminne na placu przy 
kościele pw. „Matki Boskiej Fatimskiej” 
w Drutarni. Koncert uświetnił występ 
mażoretek „Inez”, które zrobiły duże 
wrażenie na uczestnikach festynu. W tym 
roku pogoda dopisała i zabawa toczyła 
się zgodnie z planem przy muzyce zespo-
łu „Wragonmix” i dobrze zaopatrzonym 
bufecie. Nie zabrakło również atrakcji dla 
najmłodszych gości, dla których przygo-
towano ciekawe gry i zabawy. Jedną       
z atrakcji festynu była także możliwość 
zakupienia fantu - cegiełki na rzecz re-
montu ogrodzenia wokół kościoła w Dru-
tarni. W godzinach od godz. 19:00 do 
22:00 odbywały się oczekiwane przez 
wszystkich losowania nagród. Ksiądz 
Krzysztof Sędłak serdecznie podziękował 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
organizacji festynu, oraz wszystkim przy-
byłym gościom i mieszkańcom. W nie-

dzielę, festyn rozpo-
czął Tomasz Breguła 
muzyką dla wszyst-
kich.  
    Tegoroczne Święto 
gminne w Drutarni 
zakończyła projekcja 
filmu kina letniego     
w plenerze filmem pt. 
„360. Połączeni”. 
    Organizatorzy Świę-
ta Gminnego w Dru-
tarni składają serdecz-
ne podziękowania 
Władzom Miasta Kale-
ty za współudział       
w organizacji święta. Dziękujemy Panu 
Burmistrzowi, Klaudiuszowi Kandzi, 
Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Kaletach, Eugeniuszowi Ptakowi, Panu 
Radnemu Edwardowi Drabikowi za 
udział w imprezie. Podziękowania kieru-
jemy do Dyrektora MDK w Kaletach 
Pana Mariana Lisieckiego za jego wkład 
w organizację imprezy. Dziękujemy Or-
kiestrze Dętej z Kalet, mażoretkom Inez 
za uświetnienie swoimi występami świę-
ta. Podziękowania kierujemy do sponso-
rów i darczyńców dzięki których pomocy 
mogliśmy zorganizować festyn. 
   Lista sponsorów Święta Gminnego      
w Drutarni w roku 2014: 
1. Urząd Miejski – Kalety 
2. Miejski Dom Kultury – Kalety 
3. Firma JAMbox TV – SSH-NET –   
 Kalety 
4. Firma Eko-Tech – Marek Jelonek - 
 Kalety 
5. Firma Handlowo-Usługowa JoAnna 
 – Anna Parys i Joanna Czornik – 
 Kalety 
6. Firma Framar – Maria i Franciszek 
 Jagusiak – Kalety 
7. Firma Drewmat – Jan Szołtysik – 
 Kalety 

8. Firma Foto-Druk – Martyna  
 i Damian Zymela – Kalety 
9. Firma W.P.H. Marcin Żak – Kalety 
10. Firma Pola – Mirosław Watoła –  
 Kalety 
11. Firma BM – Małgorzata Brol  – 
 Kalety 
12. Firma Wobet – Beata Plaza – Kalety 
13. Firma Export-Import i Sklep Motory-
 zacyjny IMTA – Kalety 
14. Firma Drutex – Joanna i Mirosław 
 Ocelok – Kalety 
15. Firma Budowlana – Czesław Krus – 
 Kalety 
16. Firma Napkins – Romuald Bonk – 
 Kalety, Sadów 
17. Firma Iwrom – Roman Gansiniec – 
 Kalety 
18. Firma Profilc – Anna Łapok -   
 Kalety 
19. Sklep Spożywczy – Ewa Budny – 
 Kalety 
20. Sklep Zoologiczny – Aleksandra 
 Lisiecka – Kalety 
21. Sklep Ogólnoprzemysłowy – Joanna 
 Gabryś – Kalety 
22. Sklep Wielobranżowy Gracja –        
 Hanna Mazur – Kalety 
23. Sklep Lewiatan – Joanna i Jacek Olek 
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 – Kalety 
24. Sklep Butik – Gabriela Maruszczyk – 
 Kalety 
25. Sklep Duet – Ewa Budny – Kalety 
26. Sklep Kuferek – Krystyna i Krzysztof 
 Broncel – Kalety 
27. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy 
 – Oddział Kalety 
28. Bank PKO S.A. – Oddział Kalety 
29. Agencja Ubezpieczeniowa – Barbara 
 i Mariusz Jegier – Kalety 
30. Fryzjerstwo-Kosmetyka – Anna Parys 
 i Dominika Pyżlak – Kalety 
31. Salon Fryzjerski Venus – Magdalena 
 Lach – Kalety 
32. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Art 
 Beauty – Bogusława Mańka – 
 Kalety 
33. Catering Jolka – Jolanta Szczeć – 
 Kalety 
34. Hurtownia Elektryczna El-Vid –  
 Michał  Parys i Marian Budny – 
 Kalety 
35. Tartak – Jacek Rogocz – Kalety 
36. Bukieciarnia – Joanna Sendel –  
 Kalety 
37. Apteka Rodzinna – Anna i Michał 
 Olszewscy – Kalety 
38. Pracownia Ceramiki i Galeria – Anna 
 Rupik-Kalus – Kalety 
39. Restauracja Casyno – Sabina 
  Respondek – Kalety 
40 Piekarnia-Ciastkarnia Maj – Marek 
 Majchrzyk – Kalety, Lubsza 
41. Gminna Spółdzielnia-Piekarnia – 
 Kalety 
42. Zakład Wędliniarski –  
 Anna i Dominik Lubos –  
 Drutarnia, Nakło Śląskie 

43. Restauracja Gościnna – Dariusz 
 Więcek – Kalety, Psary 
44. Zakład Masarski – Lucjan Malcher – 
 Lisów 
45. Zakład Masarski – Kornelia i Janusz 
 Maruszczyk – Koszęcin,  
 Strzebiń 
46. Liturgiczna Służba Ołtarza –  
 Ministranci – Drutarnia, Brusiek 
47. Rodzina Baranowski – Kalety 
48. Rodzina Racki - Kalety 
49. Rodzina Bańczyk – Kalety 
50. Rodzina Kabus – Kalety 
51. Andrzej Szmalemberg – Kalety 
52. Edward Drabik - Kalety 
53. Alicja Zawal – Drutarnia 
54. Elżbieta Karmańska – Drutarnia 
55. Dawid Wolnik – Drutarnia 
56. Rodzina Broja – Drutarnia 
57. Rodzina Świtała – Drutarnia 
58. Rodzina Jegier – Drutarnia 
59. Irena i Erich Kuder – Drutarnia 
60. Jadwiga i Oskar Peła – Drutarnia 
61. Morcinek Cecylia – Tarnowskie Góry 
62. Rajmund Gabor – Koszęcin 
63. Gminna Spółdzielnia-Piekarnia – 
 Koszęcin 
64. Sklep Zioła – Aldona Stroba –  
 Koszęcin 
65. Sklep Elżbieta – Elżbieta Maroń – 
 Koszęcin 
66. Sklep Agawa – Joanna Krus –  
 Koszęcin 
67. Sklep Sara – Gabriela Łozińska – 
 Koszęcin 
68. Sklep White and Black – Urszula 
 Pęsik – Koszęcin 
69. Sklep Irys – Justyna Koczyba –  
 Koszęcin 

70. Sklep Firanka – Krystyna Kosmała – 
 Koszęcin 
71. Sklep Tęcza – Teofil Piskoń –  
 Koszęcin 
72. Sklep Express II – Edward Klyta – 
  Koszęcin 
73. Sklep MKM – Gabriela Ledwig – 
 Koszęcin 
74. Sklep Przemysłowy – Alicja Jaksik – 
 Koszęcin 
75. Sklep Stalmot – Piotr Wilk –  
 Koszęcin 
76. Sklep Skallamp – Bogusław Skalnik 
 – Koszęcin 
77. Firma Melbet – Dominika Bogacka – 
 Koszęcin 
78. Firma Makita – Maria Brol – 
  Koszęcin 
79. Firma Husqvarna – Barbara i Andrzej 
 Czaja – Koszęcin 
80. Firma Agros – Janusz Kulisz –  
 Lubsza 
81. Serwis Opon – Jerzy Gryc – Koszęcin 
82. Serwis Ogumienia – Janusz Skiba – 
 Koszęcin 
83. Mechanika Pojazdowa – Joachim 
 Opara - Koszęcin 
84. Pizzeria Havanna – Iwona Daniel – 
 Koszęcin 
85. Gospodarstwo Ogrodnicze –  
 Bernadeta Widera – Koszęcin 
86. Ciastkarnia – Jan Nowak – Koszęcin 
87. Anonimowi Ofiarodawcy 

Rada Parafialna, ks. Proboszcz 
Krzysztof Sędłak, radna Zuzanna 

Jelonek oraz Parafianie.  

III Pielgrzymka Rowerowa– Piekary Śląskie 

W  Parafii św. Józefa Robotnika 
w Kaletach- Jędrysku trady-

cją stały się już letnie pielgrzymki ro-
werowe.  
    Pierwsza pielgrzymka odbyła się        
w 2012 roku – pątnicy pielgrzymowali 
wtedy do Częstochowy, do Jasnogórskiej 
Pani. W roku 2013 celem pielgrzymów 
stało się Leśniowskie Sanktuarium Matki 
Bożej Patronki Rodzin. W tym roku piel-
grzymujący rowerzyści za cel obrali 
Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwo-
ści i Miłości Społecznej w Piekarach  
Śląskich. 
    Pielgrzymka odbyła się w upalną sobo-
tę 19 lipca. Rano przed kościołem św. 
Józefa zebrała się grupa licząca (jak się 
później okazało) 101 osób, wszyscy piel-
grzymi ubrani w jednakowe koszulki 
(sponsorowane przez Urząd Miasta), tym 
razem koloru białego z zielonym logo. Po 

krótkiej modlitwie i bło-
gosławieństwie księdza 
proboszcza pielgrzymi 
wyruszyli na szlak. 
    W tym roku prawie 
cała ok. 60 km trasa piel-
grzymki wiodła lasami    
i łąkami. Zaraz po wyru-
szeniu z kościoła pątnicy 
skierowali się do lasu, 
by po przejechaniu ok.  
9 km uroczymi leśnymi 
ścieżkami  dotrzeć do 
parafii Wniebowzięcia 
NMP w Miasteczku Ślą-
skim. Tutaj zostali przy-
jęci przez bardzo serdecznego wikarego – 
ks. Andrzeja, który otworzył im drewnia-
ny kościółek, a także opowiedział historię 
parafii i obu kościołów – drewnianego      
i murowanego. Pokazał również wizeru-

nek Matki Bożej Siedmiobolesnej. Obraz 
ten schowany jest na co dzień w ołtarzu 
głównym i wysuwany tylko na specjalne 
okazje i nabożeństwa.  
    W Miasteczku Śl. pątnicy zmówili 
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dwie dziesiątki różańca – jedną w koście-
le, drugą na Ścieżkach Maryjnych. 
    Z Miasteczka Śl. pielgrzymi dojechali 
nad jezioro Chechło, a stamtąd Leśną 
Rajzą do Świerklańca. Tutaj w parku 
miał miejsce kolejny postój, ale bardzo 
krótki - zaledwie 10 minut na uzupełnie-
nie płynów (cały czas pielgrzymom towa-
rzyszył samochód z wodą prowadzony  
przez radnego Drabika) i dokładne przeli-
czenie uczestników pielgrzymki. 
    Ze Świerklańca wałem na jeziorze, aż 
do zapory, a następnie przez lasy i działki 
pielgrzymi dotarli na przedmieścia Piekar 
Śląskich. Tutaj ponownie zostały uformo-
wane grupy i rowerzyści udali się w stro-
nę Sanktuarium. Po drodze czekał ich 
jeszcze ostatni wysiłek – pokonanie dość 
stromej górki tuż przed samym Sanktu-
arium. 
    W Piekarach na uczestników piel-
grzymki czekał już ks. Piotr. Po pozosta-
wieniu rowerów na parkingu pielgrzymi 
udali się do piekarskiego Sanktuarium 
gdzie czekała na nich pani przewodnik, 
która pokrótce przedstawiła dzieje tego 
kościoła i ruchu pątniczego na tych zie-
miach. Następnie pielgrzymi zostali po-
dzieleni na dwie grupy – jedna udała się 
na posiłek, a druga na zwiedzanie mu-
zeum. Potem grupy zamieniły się.          
O godz. 13.00 wszyscy uczestnicy piel-
grzymki zebrali się na Mszę św., którą 
odprawił ks. Piotr. Po Mszy św. wszyscy 

udali się do piekarskiej Kalwarii gdzie 
zostało odprawione nabożeństwo drogi 
krzyżowej. Po wykonaniu pamiątkowego 
zdjęcia całej grupy przed kalwaryjskim 
kościołem pielgrzymi wrócili po rowery  
i wyruszyli w drogę powrotną do Kalet. 
    Ważnym przystankiem w drodze po-
wrotnej był kościół w Bobrownikach 
Śląskich, gdzie teraz wikarym jest ks. 
Daniel, który wcześniej był w parafii      
w Kaletach i organizował poprzednie 
pielgrzymki. Ksiądz Daniel ugościł swo-
ich byłych parafian iście po królewsku. 
Po krótkim nabożeństwie w kościele 
wszyscy zostali zaproszeni do Ogrodu 
Farskiego, gdzie czekały już upieczone 
kiełbaski, kawa i herbata.  
    Po posiłku uczestnicy zebrali się         
w grupach, by wykonać różne zadania 
zlecone przez jedną z głównych organiza-
torek – p. Beatę Halamus, odpowiedzial-
ną za oprawę modlitewną pielgrzymki. 
Pielgrzymi mieli m. in. wymyślić hasło 
pielgrzymki, zaprezentować w formie 
kalamburów jeden z kościołów odwie-
dzonych na trasie pielgrzymki, opisać 
swojego lidera używając w opisie nazw 
części rowerowych, a także przygotować 
kilka kawałów.  
     Na sam koniec pobytu w Bobrowni-
kach Śląskich grupy zaprezentowały 
efekty swojej pracy. Śmiechu było co 
niemiara, wszyscy świetnie się bawili. 
Niestety czas naglił i trzeba było zbierać 

się do powrotu. Na pożegnanie pielgrzy-
mów w bobrownickim kościele rozdzwo-
niły się wszystkie dzwony. 
    Z Bobrownik Śl. pątnicy przejechali 
przez Tarnowskie Góry, a potem w Czar-
nej Hucie koło poligonu wjechali w las, 
by po przejechaniu ok 14 km świetnie 
przygotowaną ścieżka rowerową przez 
Tłuczykąt i Głęboki Dół dojechać na 
przedmieścia Kalet. Tu ponownie został 
uformowany zwarty szyk i pielgrzymi, 
przejechawszy przez centrum miasta, 
powrócili do swojej parafii. Tutaj na po-
wracających czekały rodziny z kwiatami. 
    Ostatnie modlitwy w kościele popro-
wadziła p. Beata Halamus, z której inicja-
tywy została zorganizowana pielgrzym-
ka. Podziękowała ona również wszystkim 
którzy przyczynili się do organizacji piel-
grzymki: ks. Piotrowi, który wsparł ją     
w pomyśle zorganizowania pielgrzymki, 
p. Grzegorzowi Krupie odpowiedzialne-
mu za część organizacyjną, p. Grzegorzo-
wi Kukowce – kierownikowi tras, skle-
pom Państwa Bonk, Lach, Labus i Wię-
cek a także liderom grup i młodzieży. 
     Nie mniej jednak największe podzię-
kowania należą się właśnie p. Beacie. To 
ona wystąpiła z inicjatywą zorganizowa-
nia pielgrzymki i koordynowała wszyst-
kimi przygotowaniami do niej, a w trak-
cie pielgrzymki była za nią odpowiedzial-
na.  

Agata Kukowka 
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Festyn rodzinny w Kuczowie już za nami  

2 i 3  sierpnia na terenie boiska 
sportowego w Kuczowie 

odbył się tradycyjny festyn rodzinny. 
Organizatorami wydarzenia byli LKS 
Małapanew Kuczów, Miasto Kalety 
oraz Miejski Dom Kultury. 
     Festyn rozpoczął się w sobotę o godz. 
14.00 grami i zabawami dla najmłod-
szych. W tym dniu rozegrano także mecz 
drużyn seniorów Małapanew Kuczów – 
Żwirex Hadra, Turniej Skata Sportowego 
o Puchar Prezesa Klubu oraz Turniej Sza-
chowy o Puchar LKS Małapanew Ku-
czów. 
    O godzinie 19.00 rozpoczęła się zaba-
wa taneczna. Pogoda dopisała, dlatego 
uczestnicy festynu mogli się bawić do 
późnych godzin wieczornych przy muzy-
ce zespołu "Blue Boys" i dobrze zaopa-

trzonym bufecie. 
   Niedziela rozpoczęła się 
meczem drużyn młodzie-
żowych oraz koncertem 
Miejskiej Orkiestry Dętej 
z występem mażoretek 
Mała Inez. 
    W tym dniu Festyn 
Rodzinny uświetniła swo-
im występem także grupa 
wokalna MI "Na ludowo", 
grupa "Rock Time" oraz 
zespół "Blue Boys", który 
w godzinach wieczornych 
ponownie zapewnił do-
skonałą zabawę taneczną dla naszych 
mieszkańców. 
     Tegoroczne obchody Festynu Rodzin-
nego w Kuczowie zakończyła plenerowa 

projekcja filmu pt. 
"Żądze i pieniądze". 
    Podczas festynu była 
możliwość zakupienia 
fantu-cegiełki wspiera-
jącej działalność LKS 
Małapanew Kuczów. 
    W w yd a r z en i u , 
oprócz licznie przyby-
łych  mieszkańców 
dzielnicy, wziął udział 
także burmistrz miasta 
Klaudiusz Kandzia oraz 
przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Kaletach: 

Zygmunt Mirowski, Mirosława Potempa, 
Edward Drabik i Jan Klimek. 
    W wydarzeniu, oprócz licznie przyby-
łych mieszkańców dzielnicy, wziął udział 
także burmistrz miasta Klaudiusz Kan-
dzia oraz przedstawiciele Rady Miejskiej 
w Kaletach: Zygmunt Mirowski, Mirosła-
wa Potempa, Edward Drabik i Jan Kli-
mek. 
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia składa serdeczne podziękowania 
prezesowi Stanisławowi Nowakowi, za-
rządowi, członkom LKS Małapanew 
Kuczów, radnemu dzielnicy Zygmuntowi 
Mirowskiemu oraz Dyrektorowi Miej-
skiego Domu Kultury w Kaletach Maria-
nowi Lisieckiemu za organizację Festynu 
Rodzinnego w Kuczowie. 

Agnieszka Kwoka 

Międzynarodowy Plener Artystyczny  

W  dniach 29 lipca- 10 sierpnia, 
odbył się współorganizowany 

przez Miasto Kalety Międzynarodowy 
Plener Artystyczny Powiat Tarnogór-
ski 2014”.  

    Jego uroczyste otwarcie nastąpiło       
w świerklanieckim Pałacu Kawalera.     
W wydarzeniu udział brało 27 artystów   
z Polski, Niemiec i Czech. Tematem prac 
były zabytki i przyroda powiatu tarnogór-

skiego. Wszyst-
kie prace będzie 
można zobaczyć 
w katalogu re-
produkcyjnym, 
który zostanie 
wydany wkrótce, 
a także na werni-
sażu poplenero-
wym, który od-
będzie się 19 
sierpnia o godz. 
18 w Centrum 
Kultury Śląskiej 
w Nakle Ślą-
skim. 
    Celem pleneru 
było wypromo-

wanie powiatu tarnogórskiego jako miej-
sca przyjaznego sztuce, ukazanie i popu-
laryzacja piękna architektury i przyrody 
terenów obejmujących nasz powiat, po-
budzanie kulturalnych inicjatyw lokal-
nych oraz promocja Ziemi Tarnogórskiej 
na mapie turystycznej i artystycznej       
w Polsce, Republice Czeskiej i w Niem-
czech. Organizatorami pleneru, oprócz 
Miasta Kalety, były: Starostwo Powiato-
we w Tarnowskich Górach i Gmina 
Świerklaniec. 
   W piątek 1 sierpnia br., 23 uczestników 
międzynarodowego pleneru malowało 
krajobrazy okolic zbiorników wodnych   
w Zielonej. Podczas wykonywania prac 
artystycznych uczestnicy pleneru zostali 
odwiedzeni przez włodarza naszego mia-
sta, który sprezentował im kaletański 
specjał- kaleśniki. W godzinach popołu-
dniowych malarze odwiedzili Urząd 
Miejski w Kaletach i odbyli krótki spacer 
po mieście.      
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    Artyści, którzy brali udział w wydarze-
niu: Edward Kostka (Polska), Renata 
Kulig - Radziszewska (Polska), Beata 
Hetmańczyk (Polska), Roch Ogiński 
(Polska), Vĕra Kopecká (Republika Cze-
ska), Janina Konieczna (Polska), Leon 
Kozok (Polska), Mirosław Ogiński 
(Polska), Ireneusz Szymik ( Polska), Mie-
czysław Filipiak ( Polska), Maria Stawik 
– Höhlriegel (Niemcy), Karin Mersmann 
(Niemcy), Helmut Höhlriegel (Niemcy), 
Hans Fister (Niemcy), Vladimír Císař 
(Republika Czeska), Lena Císař 
(Republika Czeska), Andrzej Hamera 
(Polska), Oktawia Hetmańczyk (Polska), 

Michał  Ogiński 
(Polska), Jadwiga 
Mika (Polska), Ewa 
Wicher (Polska), 
Agata Pena (Polska), 
D or o t a  K ł os e k 
(Polska), Jerzy Szle-
ger (Polska), Piotr 
Gregulski (Polska), 
A n n a  K u b i k 
(Polska), Eva Sind-
manova (Republika 
Czeska). 

Jacek Lubos 

P rzyszło lato, a wraz z nim nasze 
miasto zakwitło mnogością kwia-

tów tych w gruncie i tych w donicach.  
    Każdy skrawek ziemi, gdzie tylko to 
było możliwe, został zamieniony w ładne 
klomby. Przyjemnie wjeżdżać  do miasta 
zarówno od strony Kuczowa, jak też od 
strony Drutarni. Nowo zasadzone drzew-
ka i krzewy też wyglądają ładnie, koszo-
ne są  trawniki, systematycznie sprząta 
się na ulicach i chodnikach. Trzeba przy-
znać, że jest ładnie.  
     Niedawno pojawiła się też nowa 
atrakcja w naszym lasku komunalnym, 
którą można by nazwać ścieżką zdrowia. 
Wśród wysokiego sosnowego lasu i wy-
stępującej tam też niskiej zieleni, została 
wykonana ścieżka (nieutwardzona), która 

biegnie od  bloków na naszym osiedlu do 
ulicy Armii Krajowej, czyli w kierunku 
ogródków działkowych, którą przez las 
wydeptali przede wszystkim działkowi-
cze, skracając sobie drogę. Wzdłuż ścież-
ki, ułożono kabel elektryczny i usytuowa-
no kilkanaście  ozdobnych lamp oświetle-
niowych oraz kilka ławek dla zmęczo-
nych przechodniów.  
    Ciekawym pomysłem było umieszcze-
nie na trasie ścieżki  kilku różnych urzą-
dzeń do ćwiczeń rekreacyjnych, pedało-
wych i ręcznych. Można na nich popra-
wić swoją kondycję fizyczną. Całość 
wygląda niezwykle atrakcyjnie szczegól-
nie wieczorem, kiedy światło latarni 
oświetla ścieżkę i las, umożliwiając prze-
chodniom  bezpieczne i niezwykle ro-

mantyczne przejście z działek do domu. 
Stanowi też ładne, ekologiczne, wyłączo-
ne od  ciekawych spojrzeń miejsce spo-
tkań młodzieży, która ma gdzie poćwi-
czyć na urządzeniach, posiedzieć na ła-
weczkach, pośmiać się lub poszeptać 
sobie do ucha coś miłego.  
    Mam nadzieję, że mieszkańcom osie-
dla się to podoba, bo nam mieszkającym 
w pobliżu  w domach prywatnych też się 
podoba. Jest  jaśniej wieczorem i nocą,    
a nasza okolica stała się przez to  bardziej 
atrakcyjna. Żeby tylko ścieżka nie zamie-
niła się  z czasem w drogę pokrytą śmie-
ciami i butelkami, ale to już zależy od 
naszej kultury osobistej.          
       

Atrakcje  lasku  komunalnego 

Maria  Rogocz       

Wycieczka 

W  sobotni ranek, 9 sierpnia Sto-
warzyszenie  Społeczno – Kul-

turalne w Kaletach wybrało się na wy-
cieczkę autokarową.  
    Tym razem trasa  wycieczki obejmo-
wała raczej znane większości z nas  miej-
sca na naszej południowej granicy. Zwie-
dziliśmy  prastary gród Cieszyn, zaczyna-
jąc od Wzgórza Zamkowego, podziwiali-
śmy Wieżę Piastowską, w której wspina-
liśmy się po prawie pionowych wąskich 
schodach  na  wysokość 120 stopni, ale 
warto było. Na górnym poziomie przed  
naszymi oczami rozpostarła się niezwy-
kła panorama miasta Cieszyna, polskiego 
i czeskiego, przepiękne pasma górskie po 
obydwu stronach granicy, skąpane          
w pełnym słońcu. To, czego nie zobaczy-
liśmy z wieży, zobaczyliśmy z tarasu 
widokowego, skierowanego na stronę 
czeską, wraz z rzeką Olzą. Mieliśmy też 
okazję być w jednym z najstarszych na-
szych zabytków, bo pochodzącej  z XI 

wieku rotundzie – kościele, której potęż-
ne ,kamienne mury stanowiły też obiekt  
obronny w czasie licznych napadów         
i wojen. Spacerując po pięknie zagospo-
darowanym parku, można było zobaczyć 
zamek, w którym obecnie znajduje się  
renomowana szkoła muzyczna, której 
szczególną specjalnością  jest gra na wio-
lonczeli. Po schodach można też było 
wejść na taras  widokowy, w  środku 
którego znajdowała się  bardzo głęboka , 
kamienna studnia, przykryta żelazną ażu-
rową kopułą. Przed wzgórzem zamko-
wym na wysokim obelisku usytuowany 
jest pomnik Ślązaczki, zbudowany         
w hołdzie uczestnikom wojen.  
    Wędrując  po Cieszynie  odwiedzili-
śmy Teatr im. Adama Mickiewicza, który 
był w czasie wojny wybudowany przez 
Niemców chcących na tym terenie  sze-
rzyć język niemiecki. Głównym ich zało-
żeniem było to, aby żadna polska stopa 
nie stanęła w tym miejscu. Jak wiemy to 

założenie się nie powiodło, bo teatr jest 
polski , a na jego deskach występują zna-
komici artyści polscy i zagraniczni dla 
znakomitej publiczności. Ciekawostką 
tego teatru jest to, że nie ma tam stałej 
kadry aktorskiej, a teatry oraz aktorzy 
indywidualni występują  wyłącznie go-
ścinnie.  
    W centrum miasta znajduje  się cały 
szereg banków, ale do ciekawych obiek-
tów należy zaliczyć zabytkową mennicę, 
gdzie bito monety, odznaczenia i pamiąt-
kowe medale. Odwiedziliśmy piękny 
rynek z zabytkową starówką, podcienia-
mi, podobnymi do podcieni w Tarnow-
skich Górach i inne ciekawe miejsca.  
    W kawiarni wypiliśmy znakomitą ka-
wę i zjedliśmy lody, a panowie zaliczyli 
piwko. Nieco posileni udaliśmy się przez 
Most Przyjaźni (który, jak pamiętamy, 
nie zawsze był dla nas przyjazny) na cze-
ską stronę Cieszyna na zakupy. Jakież 
zdziwienie budziło w nas  samo 
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przejście granicy, które niczym 
nie różniło się od pozostałej części jedne-
go i drugiego miasta. Gdyby nie stosow-
ny napis  w połowie mostu- nic nie wska-
zywało na granicę. A niektórzy jeszcze 
dobrze pamiętają te kordony WOP- 
istów, celników, często z psami  przeszu-
kujących nasze bagaże. Ale tak przecież  
spokojnie- dzięki Bogu- jest teraz na 
wszystkich europejskich granicach. Wy-
pada się tylko cieszyć.  
    Po obydwu stronach granicy zakupy 
oczywiście można robić zarówno w jed-
nej jak i w drugiej walucie.  
    Żegnając Cieszyn udaliśmy się do 
Ustronia – miasta, które dzięki  Jerzemu 
Ziętkowi i Edwardowi Gierkowi stało się 
znaczącym w naszym kraju terenem 
uzdrowiskowym. Wjechaliśmy na Rów-
nicę, gdzie naszym oczom znów ukazał 

się zapierający dech w piersiach widok 
przepięknych gór z usytuowanymi tu       
i ówdzie atrakcjami turystycznymi. Pa-
trzyliśmy z zachwytem przy pięknej po-
godzie i widoczności.  
    Zjeżdżając z Równicy  wstąpiliśmy do 
Jaszowca, jednej ze starszych dzielnic 
Ustronia, gdzie w ”Leśniku„ mieliśmy 
przygotowany obiad.  
    Po smacznym posiłku mieliśmy możli-
wość odpoczynku  nad rzeką Wisłą. Po 
relaksie  udaliśmy się w jedno niezwykłe 
miejsce- mianowicie do Górek Wielkich.  
Nikt z nas wcześniej o czyś takim  nie 
słyszał. Jak się okazało, właśnie w tej 
miejscowości, położonej na trasie Sko-
czów- Brenna znajduje się Centrum Kul-
tury i Sztuki  „Dwór Kossaków”, poświę-
cony  życiu i twórczości  znanej pisarki 
Zofii Kossak i jej rodziny.  Rodzina pi-

sarki założyła Fundację Zofii Kossak, 
która  od lat prowadzi działalność kultu-
ralną mającą na celu kontynuację ide-
ałów, którymi kierowała się słynna pisar-
ka. Ruiny przedwojennego domu zaadap-
towano na  Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków”-  Muzeum Zofii Kos-
sak, gdzie pisarka spędziła ostatnie lata 
życia  oraz najbliższe otoczenie- zabytko-
wy park dworski, i stary spichlerz . Obec-
nie odbywają się tam konferencje nauko-
we, wystawy i plenery malarskie, warsz-
taty dziennikarskie, koncerty. Fundacja 
jako jedyna w Polsce  kultywuje pamięć 
o zasłużonym rodzie Kossaków, wskazu-
jąc znaczenie tradycji we współczesnym 
świecie. Po zabudowaniach, wyposaże-
niu, zabytkach oprowadzała nas wyjątko-
wa osoba – wnuczka  Zofii Kossak, która 
mieszka w Anglii, a tu spędza urlop aby 
wspomóc fundację i działać na rzecz kul-
tury. O dziejach tego rodu opowiadała    
w sposób pasjonujący.  
   Zmęczeni upałem i wędrówką ale 
szczęśliwi wsiedliśmy do autobusu aby 
jechać w drogę powrotną. Przy dźwię-
kach gitary, przy wspólnym śpiewaniu     
i opowiadaniu do mikrofonu dowcipów  
szybko minęła nam podróż . Jadąc  nowo-
czesną autostradą  A1 ani się obejrzeli-
śmy, a już byliśmy w Kaletach.  
   Jak się okazało- jadąc blisko też można 
atrakcyjnie spędzić czas i zobaczyć coś 
ciekawego, nie mówiąc już o  wyjątkowej 
atmosferze naszego wspólnego podróżo-
wania.                                                   

                                                                                                                      
Maria  Rogocz 

Z historii Kalet 
Drutarnia 

J akiś czas temu publikowaliśmy 
na łamach „Biuletynu” teksty 

naszego nieocenionego historyka– 
hobbysty– Pana Edwarda Goszyka. 
Podróżowaliśmy w czasie m.in. po 
Kuczowie, Truszczycy, Zielonej czy 
Jędrysku.  W opowieściach tych 
pominięta została Drutarnia, o któ-
rej ww. autor napisał  w 2004 roku 
niewielką pracę historyczną 
(Edward Goszyk, „Kartki z dziejów 
Drutarni. Kuźnica, wieś, gmina, 
dzielnica Kalet”).  
    Korzystając z okazji tworzenia krót-
kich tekstów informacyjnych, które 
zostaną (zostały?) uwiecznione na 
tablicach przy figurach kuźników– 
postanowiłem  podzielić się z Pań-
stwem kwintesencją historii tej dziel-
nicy– dziejami Drutarni w pigułce.  
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    Miejscowość, a w zasadzie jej zalążek 
w postaci kuźnicy nad Małą Panwią, po-
wstała już najprawdopodobniej w XV 
wieku. Obok – w dzisiejszym centrum 
dzielnicy- źródła wzmiankują tzw. pust-
kowie leśne- śladowe osadnictwo składa-
jące się z jednej, dwóch lub paru chat nad 
potokiem Pałecznica (zwanym również 
Potokiem Dubielskim) oddzielonych od 
kuźnicy lasem. 
     Budowa kuźnic nad Małą Panwią, na 
terenie należącej do nich ziemi lubliniec-
kiej, a więc także w późniejszej Drutarni, 
była inicjatywą książąt opolskich. Spu-
stoszone przez wojny husyckie tereny 
miały zacząć przynosić zyski. Sprowa-
dzono kuźników- fachowców z niemiec-
kiej Miśni, z których jeden urządził swój 
zakład właśnie tutaj. Miejscowa ludność 
musiała mieć spore problemy ze zrozu-
mieniem mistrza, który „plaplał” po swo-
jemu i nadała kuźnicy nazwę 
„Plaplińska”. Odtąd każdy zarządca tutej-
szej kuźnicy nosił ten przydomek. 
    W XVI wieku dobra lublinieckie         
z Koszęcinem, do którego przynależało 
wyżej opisane pustkowie (potok Pałecz-
nica stanowił granicę pomiędzy ziemią 
lubliniecką a dobrami lubszeckimi) oraz 
Kuźnica Plaplińska przeszły jako zastaw 
z rąk książąt opolskich w ręce margra-
biów Brandenburskich. W sporządzonym 
w latach 1571-1574 urbarzu państwa 
lublinieckiego, w części dotyczącej Ko-
szęcina, zapisano: „Prokop Plapla- mistrz 
kuźniczy- jego role wraz z ogrodem to    
1 łan i 1 ½ kwarty. Łąki są rozrzucone 
nad wodą tu i tam. Zadrzewień jest około 
½ łanu.(…)Posiada też karczmę i nieduży 
młyn”.  
    Kuźnicę Plaplińską wspomina też       
w swoim poemacie „Officina Ferraria” 
Walenty Roździeński, który pisze:  
 
„Niżej zaś Jędryskowskiej w ćwierć mili 
kuźnice 
Jest Plaplińska tam, gdzie Pałecznice 
Strumień wpada w Małpadew, którą oso-
bliwie  
Na kopcu postawiono w miejscu grzecz-
nym prawie”   
 
    Oznaczało to ni mniej- ni więcej tylko 
fakt, że usytuowanie kuźnicy Plaplów 
było niemal idealne i nie zagrażały mu 
powodzie oraz wylewy Małej Panwi. 
Zagrożenie przyszło jednak z innej strony
- zakład nie przetrwał wojny trzydziesto-
letniej. Spustoszono go około 1621 roku   
i później już nie odbudowano. 
    Historia kuźnictwa na tym terenie mia-
ła jednak swój dalszy ciąg. W połowie 

XVII wieku do-
bra koszęcińskie 
kupił Mikołaj 
Filip von Rau-
then, i to chyba 
on był inicjato-
rem wznowienia 
małego przemy-
słu hutniczego w 
Drutarni. Pół 
kilometra poniżej 
dawnej Kuźnicy 
Plaplińskiej prze-
grodzono Małą 
Panew i zbudo-
wano nowy zakład- tym razem jego 
głównym produktem miał być drut. To 
właśnie od połowy XVII wieku- na 
wskutek wyżej opisanych wydarzeń- za-
częła utrwalać się dzisiejsza nazwa miej-
scowości- Drutarnia. 
    Za czasów zarządzania dobrami koszę-
cińskimi przez spadkobierców von Rau-
thena- ród Sobków, w latach 20-tych 
XVII wieku w Drutarni utworzono le-
śnictwo. 
    Sobkowie sprzedali majątek koszęciń-
ski w 1784 roku. W następnych latach 
teren ten, do  którego należała Drutarnia 
(wówczas już gmina, która w 1783 roku 
liczyła 139 mieszkańców), często zmie-
niał właścicieli. Działo się tak aż do roku 
1804, kiedy to dobra koszęcińskie nabył 
Fryderyk Ludwik Hohenlohe von Ingel-
fingen. Jego spadkobiercy rządzili Koszę-
cinem aż po rok 1945. 
   Tymczasem Drutarnia szybko się rozra-
stała. W połowie XIX wieku liczyła 31 
domów, 1 pański folwark, 239 mieszkań-
ców. W miejscowości były 3 młyny wod-
ne, jeden sklepik, 1 dwuogniskowa świe-
żarka żelaza sztabowego. Do miejscowo-
ści przynależały przysiółki- Lubocz         
z leśniczówką i Poleśnicze- z młynem. 
   Pomiędzy rokiem 1880 a 1884 w Dru-
tarni przestał funkcjonować zakład, od 
którego miejscowość wzięła swoje po-
czątki i dzięki któremu przyjęła swoją 
nazwę. Świeżarka żelaza sztabowego 
została zlikwidowana jako jedna z ostat-
nich manufaktur tego typu nad Małą Pan-
wią. Dziś po kuźnicy pozostało jedynie 
miejsce zwane w Drutarni „Huciskiem”. 
   Koniec przemysłu hutniczego zbiegł się 
w czasie z powstaniem fabryki celulozy 
oraz budową linii kolejowej w pobliskich 
Kaletach. W fabryce Donnersmarcków 
znalazło zatrudnienie wielu mieszkańców 
Drutarni, zaś miejscowość zaczęła natu-
ralnie ciążyć ku swojemu wschodniemu 
sąsiadowi.  
   W roku 1911 w Drutarni spis wykazał 

470 mieszkańców. Spośród 243 osób  
głosujących  w plebiscycie z 1921 roku 
120 osób głosowało za Polską, a 121 za 
Niemcami (2 głosy nieważne). 
  Od 1933 roku dawna gmina Drutarnia 
stanowi dzielnicę dawniej również gmi-
ny, a od 1951 roku miasta Kalety. 
   Przed wybudowaniem kościoła w po-
bliskim Bruśku (II połowa XVII w.) 
mieszkańcy Drutarni, zawsze w głównej 
mierze katolicy, uczęszczali do parafial-
nego kościoła w Sadowie. Następnie, od 
roku 1908, miejscowość przynależała do 
parafii w Koszęcinie. Parafię w Drutarni 
erygowano w 1977 roku, zaś kościół pa-
rafialny stanął w dzielnicy w roku 1991. 
Stary kościół w Bruśku jest kościołem 
filialnym parafii w Drutarni. 
   Drutarnia, od roku 1895 posiadała rów-
nież własną szkołę przy której w roku 
1965 dobudowano dodatkowe pomiesz-
czenia lekcyjne. Placówka, w związku    
z niżem demograficznym i reorganizacja-
mi przestała funkcjonować w roku 2001. 
Ostatnim dyrektorem była Pani Kazimie-
ra Gatys. Całość obiektu jest obecnie      
w użytkowaniu Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Śląski Oddział Regionalny. Przy 
dawnych obiektach szkolnych znajduje 
się tor speedrowerowy klubu sportowego 
TPD Kalety.  
   Dziś Drutarnia, jako dzielnica 
„Leśnego zakątka Śląska”, idealnie 
wkomponowuje się w nowy wizerunek 
miasta. Działa w niej świetlica dla dzieci 
i młodzieży, wspomniany wyżej klub 
speedrowerowy, oddział TPD. Corocznie 
w lipcu hucznie obchodzi się święto para-
fialne, które poprzedza piesza pielgrzym-
ka do kościoła w Bruśku. W okolicy tzw. 
„Watołówki” podziwiać można pierwot-
ne meandry Małej Panwi. O hutniczej 
przeszłości miejscowości przypomina 
jedynie nazwa i rzeźba kuźnika Plapli…      

Wejście do budynku starej szkoły w Drutarni 

Jacek Lubos 
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Zmiany w częstochowskiej okręgówce 

OZPN  Często-
c h o w a 

zmienił system rozgrywek    
w klasie okręgowej. Od no-
wego sezonu, który zaczął się 

9 sierpnia, nasz reprezentant- KS Unia Ka-
lety gra wraz z innymi 11-toma zespołami  
w grupie II.  
    Niestety na razie nie dojdzie więc do der-
bów ze Śląskiem Koszęcin- beniaminkiem 
okręgówki (wygrana po barażach z Orkanem 
Rzerzęczyce) .  
   Unici pokonali w I kolejce nowego sezonu 
na wyjeździe LKS Sieraków Śląski 3:1 
(bramki: K. Pilarski-2, T. Gomoluch).  
   W najbliższych meczach Unia zagra u siebie 
z Orłem Psary– Babienica (16.08), na wyjeź-
dzie z MKS Myszków (23.08), u siebie z LOT
- em Konopiska (27.08), na wyjeździe ze 
Spartą Tworóg (30.08) i  u siebie z drużyną 
Stradom AJD Częstochowa (06.09). 
     Obok prezentujemy tabele po I kolejce,     
w której kaletańska Unia pokonała na wyjeź-
dzie Sieraków 3:1. 

GRUPA I 

GRUPA II 

Małapanew Kuczów zagra  w lidze z rezerwami Unii 

P rzygotowujący się do no-
wego sezonu w klasie        

B zespół kuczowskiej Małej-
panwi zagra we wrześniu miej-
skie derby z rezerwami kale-
tańskiej Unii. 

   Derby odbędą się 21 września w Kuczowie. 
Tymczasem Małapanew zainauguruje sezon 
17 sierpnia meczem w Wierzbiu, zaś u siebie 
zagra tydzień później z Dron– Harem Dronio-
ice. 31 sierpnia wyjedzie na mecz do Kamień-
skich Młynów, a 7 września gościć będzie 
zespół Tajfuna Harbułtowice. 

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zaprasza na II Triatlon Turystyczny 

T rwają zapisy na Triatlon Tury-
styczny, który 23 sierpnia, podob-

nie jak rok temu, przejedzie m.in. 
przez nasze miasto.  
    Trasa liczy około 90 km, w czym za-
wiera się: 17,8 km marszu nordic- wal-

king (Góra Krusin- Kalety- Zielona), 55 
km jazdy na rowerze (Kalety- Zielona- 
Fosowskie) i 15 km spływu kajakowego 
(Fosowskie- Ozimek). Dwuosobowa dru-
żyna musi dotrzeć do przystani kajakowej 
w Fosowskim w czasie 7 godzin licząc od 
godziny startu (9.30). Zbiórka uczestni-
ków w sobotę 23 sierpnia o godzinie 7.15 
na parkingu przed wyspą Rehdanza          
w Ozimku (obowiązkowy rower, kask 
rowerowy i kije do nordic— ). Cały szlak 
triatlonu będzie oznakowany. 
     Triatlon organizuje Stowarzyszenie 
Dolina Małej Panwi z Ozimka. Zapisy 
prowadzi się tylko parami. Wpisowe- 50 
złotych od pary. Formularze  startowe 

można pobrać m.in. ze strony 
www.kalety.pl.  Kwotę należy wpłacić na 
konto ww. stowarzyszenia. 
   Dane do przelewu: SDMP ul. Brzeziny 
16 a, 46-040 Ozimek 44 1020 3668 0000 
5702 0174 1149 Bank PKO BP Oddział 
w Ozimku. Wypełniony formularz zgło-
szeniowy należy wysłać pod adres: ro-
man.jarosinski@o2.pl.  
   Dodatkowe informacje można uzyskać 
na  por ta l u społ eczn ości owym 
www.facebook.com— profil „triatlon 
turystyczny”, lub pod numerem telefonu:     
501 35-90-35 (Roman Jarosiński).  

Jacek Lubos 
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W  dniu 1 sierpnia odbył się odbiór końcowy ro-
bót związanych z „Wykonaniem remontu, 

przebudową odcinka drogi gminnej ul. Dębowej w 
Kaletach - I etap”. Wykonawcą robót było Przedsię-
biorstwo HUCZ Sp. z o. o., Sp. komandytowa z Boro-
nowa. 
    W odbiorze poza przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
w Kaletach, na czele z panem Burmistrzem, uczestniczył 
Radny Rady Miejskiej w Kaletach Pan Edward Drabik. 
    Długość wykonanej nowej nawierzchni asfaltowej wy-
nosi 200 m o szerokości 5,0 m z umocnionymi natural-
nym tłuczniem kamiennym poboczami szerokości 0,5 m. 
Całość robót zamknęła się kwotą brutto 113.916,84 zł. 

Jan Potempa 

Przebudowa części drogi gminnej ulicy Dębowej w Kaletach Truszczycy zakończona  

6  sierpnia likwidator KZCP, w ramach trwającego procesu 
likwidacji, zbył kolejną nieruchomość przeznaczoną w pla-

nie zagospodarowania przestrzennego gminy Kalety na cele 
działalności produkcyjnej.  
    Jest to działka niezabudowana, położona przy ul. Lompy o po-
wierzchni 1,2828 ha, którą likwidator sprzedał za kwotę 220.000 
zł. Nabywcą działki jest przedsiębiorca z terenu naszego miasta, 
prowadzący już działalność na terenach wykupionych wcześniej 
od likwidatora KZCP. Ze sprzedaży nieruchomości miasto otrzyma 
30.000 zł oraz wpływ do budżetu miasta podatku od nieruchomo-
ści. Zadłużenie KZCP wobec miasta zmniejszy się więc o 30.000 
zł i wyniesie 78.427,09 zł.  

Kolejny postęp w likwidacji KZCP  

Izabela Rapczyńska 

W  sobotę 2 sierpnia na zawody        
z cyklu Pucharu Polski do Zielo-

nej zjechali miłośnicy długich space-
rów z psem- dogtrekkingowcy.  
    Po Jerzmanowicach i Złotym Stoku, 
Kalety były już trzecią miejscowością, 
która miała zaszczyt gościć zawodników 
z psami. Mieli oni do przemierzenia dwie 
trasy- 15 i 25 kilometrową- przy czym 
jedynie ta ostatnia zaliczana była do kla-
syfikacji pucharowej. 
    Start zapisanych na obu dystansach 
nastąpił o godzinie 20.00. Każdy z za-
wodników wyposażony został w mapkę  
z trasą oraz kartę zawodniczą z podzia-

łem na punkty kontrolne 
(umieszczone na mapie), na 
której trzeba było zapisywać 
hasła lub (i) zaznaczać miej-
sce za pomocą specjalnego 
perforatora.  
    Na trasie dłuższej było 15 
punktów kontrolnych. 
    D og T r e k k i n g ow c ó w 
przed startem powitał           
w Kaletach burmistrz Klau-
diusz Kandzia, był on rów-
nież obecny przy ceremonii 
rozdania nagród, która na-
stąpiła o godzinie 01.00 w nocy. Finisz 

zawodów śledzili  też 
radni Rady Miejskiej- 
Mirosława Potempa, 
Edward Drabik oraz Jan 
Klimek. O godzinie       
1-wszej, podczas  deko-
racji na metę docierały 
jeszcze ostatnie załogi   
z trasy 25-kilometrowej.  
   Większość z około 130 
zawodników pokonała 
ten dystans w czasie 3-4 
godzin. Rekordziści       

z pierwszej trójki wśród mężczyzn-        
w czasie 2 godziny i 15 minut. 
    Puchar Polski w DogTrekkingu będzie 
miał jeszcze w tym roku dwie odsłony- 
30 sierpnia zawody odbędą w Przesiece, 
zaś 4 października w Wiśle.  
    Podczas trwania zawodów dogtrekkin-
gowych zrodził się zamysł organizacji    
w Kaletach nocnego biegu oraz rajdu 
rowerowego na orientację. Zainteresowa-
nych tematem i chętnych do wystartowa-
nia prosi się o ewentualne sugestie na 
adres mailowy: jacek.lubos@kalety.pl 

DogTrekking w Zielonej  
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Siłownia zewnętrzna przy osiedlu 1 Maja w naszym mieście już działa  

Z  przyjemnością informujemy, iż w naszym mieście 
zamontowana została kolejna siłownia zewnętrzna.  

    Tym razem przyrządy do ćwiczeń uatrakcyjniły ścieżkę 
zdrowia przy osiedlu na ul. 1 Maja. Urządzenia rozlokowane 
zostały wzdłuż całej oświetlonej ścieżki, po obu jej stronach. 
Dodatkowo zainstalowano również ławeczki oraz kosze na 
śmieci. 
    Mamy nadzieję, że mieszkańcy docenią zalety rekreacyjne 
ścieżki i stanie się ona od dziś tłumnie oblegana przez spra-
gnionych sportowego relaksu na świeżym powietrzu. 
    W najbliższym czasie planujemy w tym miejscu stworzyć 
także trasę do joggingu oraz zamontować plac zabaw. 

Klaudiusz Kandzia 

W  dniu 1.08.2014 r. na stadionie 
miejskim w Kaletach rozpoczę-

to roboty przygotowawcze pod przebu-
dowę bieżni lekkoatletycznej.  

    Pierwszym etapem robót jest koryto-

wanie pod nową podbudowę bieżni. Dłu-
gość bieżni wyniesie 400 m z 4 torami, 
oraz bieżni na 100 m z 6 torami. Długość 
bieżni sprinterskiej wyniesie 125 m w 
tym 5 m stanowiska startowe, 20 m strefa 

wyhamowania. Nawierzchnia wykonana 
będzie z poliuretanu w kolorze czerwo-
nym, dostosowanym do użytkowania     
w butach z kolcami.   

Klaudiusz Kandzia 

Rozpoczęła się przebudowa bieżni lekkoatletycznej  

P od koniec lipca, nad dolnym zbior-
nikiem w Zielonej zainstalowano  

ekologiczno-dydaktyczne gry terenowe. 
    Zostały one dofinansowane w 50%      
z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 
w związku z naborem 
prowadzonym w ra-
mach Priorytetu 5.3. 
„Oznakowanie ścieżek 
dydaktycznych, przy-
rodniczych i ekologicz-
nych”. 
     Wniosek o dofinan-
sowanie został przygo-
towany przez pracowni-
ków Referatu Pozyski-
wania Środków Urzędu 

Miejskiego w Kaletach.   
    Na ścieżce zamontowano pięć gier 
terenowych wraz z ich opisem. Gra bę-
dzie służyć osobom w różnym wieku, 

mieszkańcom i przyjezdnym. Można 
będzie też wykorzystać ją w procesie 
nauczania i uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne. 
   Poprzez uczestnictwo  w tej grze bawi-

my się świetnie, a przy 
okazji kształtujemy 
pożądane postawy wo-
bec otaczającego śro-
dowiska oraz rozwija-
my świadomość ekolo-
giczną.   
    Warto skorzystać          
z takiej formy spędza-
nia wolnego czasu na 
łonie natury naszego 
leśnego zakątka Ślą-
ska. 
 

Mirosława  
Potempa 

Terenowe gry dydaktyczno – ekologiczne w Zielonej  
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W  kolejnej dzielnicy naszego mia-
sta stanął nowy plac zabaw.  

    Jest to efekt oszczędności wynikają-
cych z rezygnacji z organizowania tzw. 
„sylwestra pod gwiazdami”. Impreza ta 
niegdyś, ciesząc się małą frekwencją, 
generowała dość wysokie koszty, które 
postanowiono zainwestować w coś trwa-
łego. Padło na place zabaw, a ten w Mo-
krusie jest już czwartym z kolei po Placu 

Zjednoczenia w Ję-
d r ysku ,  Mi o t ku            
i Truszczycy. Plac 
z a ba w z  s er i i 
„Dżungla” zamonto-
wała niemiecka firma 
Dr Spil. Koszt jego 
zakupu i montażu 
wynosi 14.624,52 zł. 

W Mokrusie stanął plac zabaw dla dzieci  

M iejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaletach przypomina         

i zachęca rodziców i opiekunów mini-
mum trójki dzieci pozostających na 
utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, 
a w przypadku gdy dziecko się uczy    
w szkole lub w szkole wyższej – do 
ukończenia 25. roku życia, zamieszka-
łych na terenie naszego miasta do zło-
żenia wniosku o przyznanie Karty Du-
żej Rodziny. Do tej pory wnioski o jej 
wydanie złożyło 13 rodzin. 
    Przypomnijmy; Ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny to dokument zapewniają-
cy specjalne uprawnienia rodzinom wie-

lodzietnym. Karta Dużej 
Rodziny uprawnia do zniżek, 
które oferowane są zarówno 
przez instytucje państwowe, 
jak i firmy prywatne (tańsze 
bilety na wydarzenia kultu-
ralne, wystawy, muzea, prze-
jazdy komunikacją publiczną 
a nawet wakacje) 
    Wniosek o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny oraz 
lista miejsc i zniżek dostępna 

jest na stronie internetowej: https://
rodzina.gov.pl/duza-rodzina. 
    Wypełniony wniosek o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny, należy złożyć       
w Dziale  Świadczeń Rodzinnych i Fun-
duszu Alimentacyjnego MOPS Kalety 
(parter budynku UM). Więcej informacji 
udzielają pracownicy pod nr tel. 34 3527-
656. 
    Przy składaniu wniosku o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny należy przedstawić 
do wglądu odpowiednie dokumenty: 
 w przypadku rodziców lub innych 
opiekunów - dokument potwierdzający 
tożsamość 

 w przypadku dzieci do 18 roku życia 
– akt urodzenia lub dokument potwier-
dzający tożsamość 
 w przypadku dzieci powyżej 18 roku 
życia – dokument potwierdzający tożsa-
mość oraz zaświadczenie ze szkoły lub 
szkoły wyższej o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku 
życia 
 w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności   
w wieku powyżej 18 roku życia – doku-
ment potwierdzający tożsamość oraz 
orzeczenie o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności 
 w przypadku dzieci umieszczonych 
w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym 
domu dziecka – postanowienie o umiesz-
czeniu w rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka – postanowienie sądu 
(np. o umieszczeniu dziecka w rodzinie 
zastępczej, o ustanowieniu opiekuna 
prawnego). 

Renata Czudaj 

Karta Dużej Rodziny 

INFORMACJE MOPS KALETY 
(jal) 

   

M iejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaletach informuje, że od 

dnia 01 sierpnia br. są wydawane          
i przyjmowane wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego na nowy okres świadczeniowy 
trwający od 01.10.2014 r. do 
30.09.2015 r.  
    W przypadku złożenia wniosku wraz   
z wymaganymi dokumentami do 31 
sierpnia br. ustalenie prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc 
październik br. następuje do dnia 31 paź-
dziernika br. Natomiast w przypadku 
złożenia wniosku na nowy okres świad-
czeniowy w okresie od 01 września br. 
do 31 października br. ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc październik br. następuje do 
dnia 30 listopada 2014 r.  

    Ponadto informujemy, że od 
01.09.2014 r. będą wydawane i przyjmo-
wane wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy trwający od 01.11.2014 r. do 
31.10.2015 r. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Dziale Świadczeń Ro-
dzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 
(parter budynku UM) lub pod nr tel. 34 
3527-656.  

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach nt. zbliżającego się 
nowego okresu świadczeniowego i zasiłkowego  

Renata Czudaj 
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Trwa usuwanie szkód powodziowych w Zielonej  

T rwa usuwanie szkód powodzio-
wych powstałych w czerwcu 2013 

roku na zbiorniku wodnym w Zielonej.  

   Na zlecenie Śląskiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 
wykonane zostaną następujące elementy: 
stopień betonowy powyżej mostu, odmu-
lenie dna kanału, uzupełnienie ubezpie-

czenia na lewej skarpie         
w rejonie kortów, naprawa 
przelewu powodziowego       
z mostem oraz przepust na 
prawym rowie opaskowym. 
Prace wykonywane będą do 
końca sierpnia 2014 r.   

Dariusz Szewczyk 

W ychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom i rosnącym potrzebom 

mieszkańców oraz mając na celu po-
moc mieszkańcom, będącym w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej został 
opracowany program ułatwiający spła-
tę zadłużenia z tytułu użytkowania 
lokali komunalnych oraz zobowiązań   
z tytułu kanalizacji i wody.  
    Założeniem tego programu jest przede 
wszystkim pomoc wyjściu tych osób       
z pogłębiającego się zadłużenia i w kon-
sekwencji uniknięcia eksmisji do lokalu 
socjalnego, bądź w przypadku pozosta-
łych zaległości cywilnoprawnych wobec 
miasta skierowanie sprawy na drogę po-
stępowania sądowego i do komornika. 

Program, dzięki któremu istnieje szansa 
całkowitego lub częściowego anulowania 
ww. zadłużenia, wdrożony został w Kale-
tach dn. 24.04.2014 roku, co reguluje 
zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety nr 
0050.75.2014 
    W chwili obecnej na podstawie posia-
danych dokumentów i informacji została 
wytypowana grupa zadłużonych osób, 
którym zaproponowany został udział      
w Programie, a tym samym możliwość 
uregulowania zaległości w opłatach wo-
bec Miasta. Do tej pory (stan na dzień 
30.07.2014 r.) skorzystało z niego 16 
rodzin odpracowując dług z tytułu zobo-
wiązań czynszowych oraz opłat za wodę  
i kanalizację na kwotę 29.014,93 zł. 

    Kwoty wynikające ze świadczeń reali-
zowane przez dłużników księgowane są 
na poczet ich zadłużenia, przez co 
zmniejszą się zaległości. Ponadto odpra-
cowanie zadłużenia nie podlega opodat-
kowaniu PIT, ponieważ wszelkie spłaty 
długów są obojętne podatkowo. 
    Zapraszamy do zapoznania się z doku-
mentami dot. programu zamieszczonymi 
na stronie www.bip.kalety.pl określony-
mi w zarządzeniu Burmistrza z dn. 
24.04.2014 nr 0050.75.2014 lub uzyska-
nia informacji w biurze nr 12 Urzędu 
Miasta oraz do czynnego korzystania      
z możliwości stworzonych przez Program 
odpracowywania zaległości wobec Mia-
sta. 

Program odpracowania zadłużenia wobec miasta Kalety z tytułu należności  
cywilnoprawnych (czynsz, opłaty za wodę i kanalizację)  

P rzypominamy o składaniu wni-
osków o przyznanie stypendium 

szkolnego. 
 

    Stypendium szkolne mogą otrzymać 
uczniowie znajdujący się w trudnej sytu-
acji materialnej wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, w szcze-
gólności gdy w rodzinie występuje: bez-
robocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoho-
lizm lub narkomania, a także gdy rodzina 
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie lo-
sowe. 
    Miesięczna wysokość dochodu na oso-
bę w rodzinie ucznia, uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium, nie może być 
większa niż kwota: 
- 542 zł dla osoby samotnie gospodaru-
jącej, 
- 456 zł dla osoby w rodzinie. 
    Wniosek o przyznanie stypendium 
szkolnego składa się do dnia 15 września 
danego roku szkolnego, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków ob-
cych i kolegiów pracowników służb spo-
łecznych – do dnia 15 października dane-
go roku szkolnego. 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
  

I. Wypełniony wniosek o przyznanie sty-
pendium szkolnego. 
II. Załączniki: 
1. zaświadczenia z zakładu pracy o wyso-
kości dochodów netto uzyskanych przez 
członka rodziny w miesiącu poprzedzają-
cym złożenie wniosku, 
2. odcinek renty/emerytury za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku, 
3. zaświadczenie z ośrodka pomocy spo-
łecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy 
materialnej, 
4. oświadczenie przekazującego i otrzy-
mującego o wysokości otrzymanych ali-
mentów (potwierdzone przekazem pocz-
towym, wyciągiem bankowym itp. wraz z 
wyrokiem sądu zasądzającym alimenty 
lub odpisem z protokołu posiedzenia za-
wierającego treść ugody sądowej), 

5. w przypadku prowadzenia pozarolni-
czej działalności gospodarczej stosowne 
zaświadczenie z urzędu skarbowego lub 
oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 usta-
wy o pomocy społecznej (wyciąg z usta-
wy w załączeniu), 
6. zaświadczenie organu gminy o wielko-
ści gospodarstwa rolnego wyrażonej        
w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni, 
7. dokument potwierdzający utratę do-
chodu oraz wysokość utraconego docho-
du, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu 
na skutek utraty dochodu przez członka 
rodziny, 
8. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu 
Pracy potwierdzające status osoby bezro-
botnej z prawem do zasiłku lub bez pra-
wa do zasiłku dla bezrobotnych wraz        
z informacją wysokości wypłaconego 
zasiłku w miesiącu poprzedzającym zło-
żenie wniosku, 
9. inne dokumenty niezbędne do ustale-
nia sytuacji dochodowej rodziny. 

STYPENDIA SZKOLNE  

Xymena Sudakowska 

Marlena Kurc  
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Rodzice pierwszoklasisty ! 
 DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKO-
ŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w KALE-
TACH ZAPRASZA RODZICÓW 
DZIECI SIEDMIOLETNICH NA 
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 
KLASY I a i I b 26 sierpnia 2014 r. 
godz. 17.00 sala 13 (przy sekretariacie 
szkoły). 
   Przekazuję rodzicom dzieci sześciolet-
nich i siedmioletnich informacje nt. bez-
płatnego elementarza przekazane przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach. In-
formuję także, że uczniowie otrzymają 
również w szkole bezpłatnie ćwiczenia 
do elementarza oraz książki do nauki 
języka angielskiego.  
_________________________________ 
1. Informujemy, że pierwsza część bez-
płatnego podręcznika będzie dostarczona 
do szkół przez MEN w terminie od 11 do 
22 sierpnia 2014 r. (piątek). 
2. Druga część podręcznika zostanie do-
starczona w październiku br. w terminie, 
o którym zostaną Państwo poinformowa-
ni we wrześniu. 
3. Podręczniki będą dostarczane do szkół 
w dni robocze, tj. od poniedziałku do 
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wol-
nych od pracy, w godzinach 9.00-15.00. 
4. Wraz z pierwszą częścią podręcznika 
szkoła otrzyma mapę obrazkową Polski, 
przygotowaną dla pierwszoklasistów 
przez Kancelarię Prezesa Rady Mini-
strów z okazji 25-lecia Wolnej Polski. 
Uczeń otrzymujący podręcznik powinien 
otrzymać wraz z nim mapę.  
5. Dostawca rozładuje przywiezione ma-
teriały (podręczniki i mapy) na terenie 
siedziby szkoły.  
6. Dyrektor lub osoba przez niego wyzna-
czona dokonuje przeglądu wszystkich 
dostarczonych podręczników w celu 
sprawdzenia, czy nie występują w nich 
braki stron lub inne wady uniemożliwia-
jące ich użytkowanie. W przypadku 
stwierdzenia wad, wymiany podręcznika  
należy dokonać z rezerwy 2 dodatkowych 
podręczników na każdy oddział,               
a w przypadku jej wyczerpania, z rezer-
wy podręcznika zarządzanej przez kura-
tora oświaty. Wadliwe podręczniki nale-
ży zwrócić do kuratorium, które będzie 
odsyłać je do producenta, zobowiązanego 
dostarczyć do kuratorium egzemplarze 
poprawnie wydrukowane. 
7. W przypadku, gdy liczba map dostar-
czonych do szkoły będzie mniejsza niż 
liczba dostarczonych podręczników, dy-
rektor szkoły od 12 września br. będzie 
miał możliwość zamówienia brakujących 
map poprzez stronę Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, umożliwiającą zamó-

wienie mapy każdej osobie, która będzie 
chciała to uczynić. 

 

PODSTAWOWE DANE  
O PODRĘCZNIKU 

1. Jeden podręcznik waży ok. 0,285 kg     
i ma rozmiar zbliżony do formatu A-4. 
2. Na zlecenie MEN zostaną również 
wykonane cztery rodzaje adaptacji dla 
uczniów niepełnosprawnych, posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE        
O ZAADAPTOWANYCH  

PODRĘCZNIKACH DLA UCZNIÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Na zlecenie MEN zostaną wykonane 
cztery rodzaje adaptacji dla uczniów nie-
pełnosprawnych posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego: 
1) adaptacja dla uczniów niewidomych  
w systemie Braille’a, 
2) adaptacja dla uczniów słabowidzą-
cych; 
    Ww. adaptacje przeznaczone są dla 
tych uczniów z dysfunkcją wzroku, któ-
rzy nie mogą korzystać z podręczników 
„standardowych”, nawet przy zastosowa-
niu sprzętu optycznego (uczniowie słabo-
widzący).  
3) adaptacja dla uczniów mających trud-
ności w uczeniu się i/lub komunikowaniu 
się, w tym niesłyszących i słabosłyszą-
cych, z upośledzeniem umysłowym, au-
tyzmem i afazją bez płyty DVD z nagra-
niami w polskim języku migowym; 
Wersja zaadaptowana to podręcznik ory-
ginalny, w tej samej szacie graficznej,     
w którym dokonano niezbędnych zmian, 
wynikających z niepełnosprawności 
uczniów. Treści podręcznika w książce 
zostaną wzbogacone o piktogramy syste-
mu PCS (Picture Communication Sym-
bols). Ponadto dodane zostaną karty ko-
munikacyjne oraz słowniczek wszystkich 
wykorzystanych symboli. Na potrzeby 
docelowej grupy uczniów zmieniono 
treść poleceń oraz wygląd niektórych 
ilustracji. Nie ingerowano w zawartość 
merytoryczną, modyfikacje mają jedynie 
pomóc uczniom w odbiorze przedstawio-
nych treści. 
4) adaptacja dla uczniów mających trud-
ności w uczeniu się i/lub komunikowaniu 
się, w tym niesłyszących i słabosłyszą-
cych, z upośledzeniem umysłowym, au-
tyzmem i afazją z płytą DVD z nagrania-
mi w polskim języku migowym; 
Wydrukowana adaptacja, o której mowa 
w pkt 3, zostanie wzbogacona o płytę 
DVD, na której zostanie umieszczona 
multimedialna wersja zawierająca nagra-

nia w polskim języku migowym (PJM)  
w postaci plików video. Wersja będzie 
również udostępniona do pobrania ze 
strony internetowej w formatach video 
odtwarzanych na komputerach, tabletach 
i smartfonach. Wersja ta będzie zawierać 
wszystkie teksty z „Naszego elementa-
rza” nagrane w polskim języku migo-
wym, jak również dodatkowe informacje 
dotyczące sytuacji głuchego ucznia oraz 
społeczności głuchych. Pliki video będzie 
można odtworzyć w systemach operacyj-
nych Windows, Android, IOS i Linux. 
2. Przewidziano możliwość otrzymania 
przez ucznia niepełnosprawnego napoty-
kającego na trudności w uczeniu się i/lub 
komunikowaniu się – niesłyszącego, sła-
bosłyszącego, z upośledzeniem umysło-
wym, autyzmem lub afazją, zarówno 
podręcznika standardowego, jak i wersji 
zaadaptowanej (opisanej w pkt. 1.3 lub 
1.4), jeśli nauczyciel stwierdzi taką po-
trzebę. 
3. Uczniowie z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim realizują podsta-
wę programową kształcenia ogólnego tę 
samą, co ich pełnosprawni rówieśnicy,   
w związku z tym, w zależności od decy-
zji nauczycieli, mogą korzystać z pod-
ręcznika standardowego lub z wersji  
zaadaptowanej.  
4. Dzieci i młodzież z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim realizu-
ją obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego, obowiązek szkolny         
i obowiązek nauki biorąc udział w zaję-
ciach rewalidacyjno-wychowawczych. 
Dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim nie 
opracowuje się żadnej podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego. Nauczycie-
le we współpracy ze specjalistami opra-
cowują dla nich indywidualne programy 
zajęć zgodnie z wytycznymi określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 23 kwietnia 2013r.          
w sprawie warunków i sposobu organizo-
w a n i a  z a j ę ć  r e w a l i d a c y j n o -
wychowawczych dla dzieci i młodzieży  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim (Dz. U. z 7 maja 2013r., poz. 
529). W związku z tym dla dzieci i mło-
dzieży z upośledzeniem umysłowym      
w stopniu głębokim nie zamawia się pod-
ręczników.  
5. Wersje elektroniczne wszystkich wer-
sji adaptacji zostaną udostępnione do 
bezpłatnego pobrania na stronie MEN      
i Ośrodka Rozwoju Edukacji. 
6. Decyzję w sprawie wyboru rodzaju 
podręcznika podejmują nauczyciele, co 
oznacza, że nie ma  obowiązku zamawiania 
adaptacji  podręcznika,  jeżeli  nauczyciele  
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uznali, że podręcznik standardo-

wy (bez dostosowań) jest odpowiedni dla 
wszystkich uczniów.  
7. Poszczególne adaptacje przygotowane 
są z uwzględnieniem potrzeb uczniów     
z danym rodzajem niepełnosprawności, 
niezależnie od rodzaju szkoły, do której 
uczęszczają (ogólnodostępna, integracyj-
na, specjalna). 
8. Zamówienie obejmuje wyłącznie pod-
ręczniki przeznaczone dla uczniów posia-
dających orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego. W odróżnieniu od pod-
ręczników standardowych – szkole nie 
przysługują dodatkowe egzemplarze pod-
ręczników zaadaptowanych. Nauczycie-
lom udostępniane są na stronie MEN       
i ORE wersje elektroniczne zaadaptowa-
nych podręczników oraz wersja dla na-

uczyciela. 
9. Wykonana zostanie także książka po-
mocnicza wprowadzająca podstawowe 
elementy wiedzy o języku polskim, która 
będzie wspomagać nabywanie przez 
uczniów klasy I szkoły podstawowej ma-
jących trudności w uczeniu się i/lub ko-
munikowaniu się, w tym niesłyszących     
i słabosłyszących, z upośledzeniem umy-
słowym, autyzmem i afazją, wiedzy         
i umiejętności określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego. 
Książka będzie ułatwiała uczniowi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
przyswojenie podstaw systemu języko-
wego polszczyzny. W atrakcyjny i przy-
stępny sposób przedstawione zostaną 
kluczowe zagadnienia dotyczące polskiej 
gramatyki i leksyki, z wykorzystaniem 

metodologii glottodydaktycznej, stosowa-
nej m. in. w nauczaniu języka polskiego, 
jak i języka obcego. Książka pomocnicza  
będzie wykonana w formie elektronicznej 
i udostępniona do nieodpłatnego pobra-
nia. 
10. Zamówione podręczniki zostaną do-
starczone na zlecenie MEN do szkoły, 
zgodnie z zamówieniem złożonym         
w aplikacji udostępnionej szkołom w tym 
celu. Zaadaptowane podręczniki będą 
przekazywane przez Uniwersytet War-
szawski, który na zlecenie MEN wykonu-
je adaptacje i wydruk tych podręczników, 
a następnie przekaże je do szkół wskaza-
nych przez MEN w liście dystrybucyjnej, 
przygotowanej na podstawie danych za-
wartych w ww. aplikacji. 

 Dorota Mańczak 

I. Dofinansowanie zakupu podręczników 
będzie udzielane uczniom: 
* rozpoczynającym w roku szkolnym 
2014/2015 naukę w klasach II-III i VI 
szkoły podstawowej, pochodzącym         
z rodzin, w których miesięczny dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł 
netto 
* uczniom wymienionym w pkt.1 i 2 nie-
spełniającym kryterium dochodowego 
pochodzącym z rodzin, w których wystę-
puje: 
- ubóstwo; 
- sieroctwo; 
- bezdomność; 
- bezrobocie; 
- niepełnosprawność; 
- długotrwała lub ciężka choroba; 
- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony 
ofiar handlu ludźmi;  
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności; 
- bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospo-
darstwa domowego, zwłaszcza w rodzi-
nach niepełnych lub wielodzietnych; 
- trudności w integracji cudzoziemców, 
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Pol-
skiej status uchodźcy lub ochronę uzupeł-
niającą; 
- trudność w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego; 
- alkoholizm lub narkomania; 
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; 
* bez względu na dochód uczniom: 
- słabowidzącym; 

- niesłyszącym; 
- słabosłyszącym; 
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim; 
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym; 
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym 
z afazją; 
- z autyzmem, w tym z zespołem Asper-
gera; 
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
w przypadku, gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność wymienio-
na wyżej; 
- posiadającym orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego uczęszczającym 
w roku szkolnym 2014/2015 do szkół 
podstawowych  
W roku szkolnym 2014/2015                   
z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni 
pierwszoklasiści szkół podstawowych, 
którzy 1 września otrzymają rządowy 
podręcznik. 
     W przypadku uczniów z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym oraz uczniów z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi,          
w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest upośledzenie umysłowe w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym 
(dotyczy to również uczniów klasy          
I szkoły podstawowej, którzy nie korzy-
stają z rządowego podręcznika), dofinan-
sowanie obejmuje również zakup mate-
riałów edukacyjnych ( są to w szczegól-
ności: książki pomocnicze, karty pracy, 

ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowa-
nia wykorzystywane w edukacji przed-
szkolnej, które są wykorzystywane przez 
nauczycieli w procesie kształcenia tych 
uczniów). 
II. WYSOKOŚĆ dofinansowania zakupu 
podręczników, a w przypadku uczniów    
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest upośledzenie umysło-
we w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym – także zakupu materiałów eduka-
cyjnych, będzie wynosić: 
dla uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest upośle-
dzenie umysłowe w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym klas I szkoły podsta-
wowej nie korzystających z podręcznika 
do zajęć z zakresu edukacji: polonistycz-
nej, matematycznej, przyrodniczej i spo-
łecznej, zapewnionego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wycho-
wania do kwoty 175 zł 
1) dla uczniów klasy II lub III szkoły 
podstawowej, 
2) dla uczniów: 
a) niepełnosprawnych: klasy II lub III 
szkoły podstawowej, 
b) z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 
Rodzice ucznia, któremu w roku szkolnym 2014/2015 przysługuje dofinansowanie, składają do dyrektora szkoły wniosek 

w terminie do 05 września 2014 roku (druki można pobrać ze strony internetowej  miasta Kalety, szkoły lub odebrać      
w sekretariacie szkoły). 

   



 

  www.kalety.pl 

   

żonymi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest upośledzenie umysło-
we w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym klas IV-VI szkoły podstawowej lub 
gimnazjum,  
- niekorzystających z podręczników do 
kształcenia specjalnego dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania; 
c) dla uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest upośle-
dzenie umysłowe w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym szkół ponadgimna-
zjalnych. 
Do kwoty 225 zł  dla uczniów: 
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem 
uczniów słabowidzących, słabosłyszący, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 
afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera): klasy II lub III szkoły pod-
stawowej; 
2) z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest upośledzenie umysło-
we w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym klas IV-VI szkoły podstawowej lub 
gimnazjum 
- korzystających z podręczników do 
kształcenia specjalnego dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania; 
w przypadku korzystania z części pod-
ręczników do kształcenia ogólnego 
(niebędących podręcznikami do kształce-
nia specjalnego) dopuszczonych do użyt-
ku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania lub ma-
teriałów edukacyjnych, koszt podręczni-
ków do kształcenia ogólnego dopuszczo-
nych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wycho-
wania nie może być wyższy niż 25% 
kwoty 770 zł. 
do kwoty 770 zł 
1) dla uczniów klasy VI szkoły podsta-
wowej; 
2) dla uczniów niepełnosprawnych         
(z wyjątkiem uczniów z do kwoty 325 zł 
upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest upośledzenie umysło-
we w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym) klas IV-VI szkoły podstawowej 
niekorzystających z podręczników do 
kształcenia specjalnego dopuszczonych 

do użytku szkolnego przez ministra do 
spraw oświaty i wychowania dla uczniów 
niepełnosprawnych (z wyjątkiem 
uczniów słabowidzących, słabosłyszą-
cych, z niepełnosprawnością ruchową,   
w tym z afazją, z autyzmem, w tym ze-
społem Aspergera, oraz uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz uczniów    
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest upośledzenie umysłowe w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym) klas 
IV-VI szkoły podstawowej korzystają-
cych z podręczników do kształcenia spe-
cjalnego dopuszczonych do użytku szkol-
nego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; w przypadku ko-
rzystania z części podręczników do 
kształcenia ogólnego (niebędących pod-
ręcznikami do kształcenia specjalnego) 
dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, koszt podręczni-
ków do kształcenia ogólnego dopuszczo-
nych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wycho-
wania nie może być wyższy niż 40% 
kwoty 770 zł. do kwoty 770 zł dla 
uczniów niepełnosprawnych (z wyjąt-
kiem uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest upośle-
dzenie umysłowe w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym) gimnazjum, nieko-
rzystających z podręczników do kształce-
nia specjalnego dopuszczonych do użyt-
ku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania  do kwo-
ty 350 zł  dla uczniów niepełnospraw-
nych (z wyjątkiem uczniów słabowidzą-
cych, słabosłyszących, z niepełnospraw-
n o ś c i ą  r u c h o w ą ,  w  t y m  
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełno-
s p r a w n o ś c i a m i  s p r z ę ż o n ym i ,  
w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest upośledzenie umysłowe w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym): gim-
nazjum, korzystających z podręczników 
do kształcenia specjalnego dopuszczo-
nych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wycho-
wania; w przypadku korzystania z części 
podręczników do kształcenia ogólnego 
(niebędących podręcznikami do kształce-
nia specjalnego) dopuszczonych do użyt-
ku szkolnego przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania, koszt 
podręczników do kształcenia ogólnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania nie może być wyż-
szy niż 50% kwoty 607 zł do kwoty 607 
zł 
1) dla uczniów klasy III zasadniczej 
szkoły zawodowej; do kwoty 390 zł.) dla 
uczniów niepełnosprawnych zasadniczej 
szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest upośledzenie umysło-
we w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym), 
1) dla uczniów klasy III szkoły ponad-
gimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego 
i technikum, 
2) dla uczniów niepełnosprawnych         
(z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, w przypad-
ku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
upośledzenie umysłowe w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym), liceum ogólno-
kształcącego lub technikum, do kwoty 
445 zł 
III. Tryb postępowania w sprawie udzie-
lenia pomocy: 
II. Tryb postępowania w sprawie udziele-
nia pomocy: 
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, 
rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a 
także nauczyciel, pracownik socjalny lub 
inna osoba, za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców zastępczych, 
składają wniosek o dofinansowanie zaku-
pu podręczników w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 5 września 2014 roku do 
dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. 
Do wniosku należy dołączyć: 
- w przypadku ubiegania się o pomoc ze 
względu na niski dochód, zaświadczenie 
o wysokości dochodów, w uzasadnionych 
przypadkach do wniosku można dołączyć 
– zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodów – oświadczenie o wysokości 
dochodów,   
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla 
ucznia, którego rodzina korzysta ze 
świadczeń rodzinnych w formie zasiłku 
rodzinnego lub dodatku do zasiłku ro-
dzinnego można przedłożyć, zamiast za-
świadczenia o wysokości dochodów, 
zaświadczenie o korzystaniu ze świad-
czeń rodzinnych w formie zasiłku rodzin-
nego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,  
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Przyspieszenie na trasie Kalety – Kluczbork 

Po  nowych szynach, z prędkością 
120 km/h mogą już jeździć 

pociągi na części trasy z Kalet do 
Kluczborka, co znacznie skraca czas 
podróży. Niebawem zarządca narodo-
wej sieci infrastruktury kolejowej PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. odda do 
użytku kolejne kilometry ulepszonych 
torów oraz zmodernizowane perony na 
linii kolejowej nr 272. 
    Po zakończeniu rewitalizacji linii kole-
jowej nr 272 na odcinku Kluczbork-
Ostrzeszów, które jest planowane na 
pierwszy kwartał 2015 r., parametry tech-
niczne na całej linii Kalety – Kluczbork 
pozwolą na jazdę pociągów pasażerskich 
z prędkością 120 km/h, zaś towarowych 
100 km/h. 
 

Nowe tory i odnowione perony 
   Do czerwca br. na szlakach Bąków – 
Kluczbork, Sowczyce – Olesno Śląskie 
oraz na stacji Olesno Śląskie kolejarze 
zakończyli wymianę torów, a także czę-
ści sieci trakcyjnej. W Rusinowicach 

zbudowano dwa perony,  
a w Kluczborku zakoń-
czono wymianę na-
wierzchni peronu nr 2. 
Docelowo wszystkie sta-
cje zostaną wyposażone  
w nowoczesną infrastruk-
turę - wiaty, ławki oraz 
tablice informacyjne. 
   Obecnie kontynuowana 
jest przebudowa toru nr   
2 na stacjach Bąków         
i Sieraków Śląski oraz na 
szlaku Olesno Śląskie - Stare Olesno - 
Bąków. Modernizowany jest również tor 
nr 1 na stacji w Kaletach oraz na szlakach 
Kalety – Koszęcin, Lubliniec – Ciasna     
i Sieraków Śląski – Sowczyce. 
 

Wyższe bezpieczeństwo i sprawniejszy 
ruch pociągów 

   Dzięki pracom prowadzonym na zlece-
nie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
nie tylko podwyższy się szybkość podró-
ży i jej komfort, ale także bezpieczeń-

stwo. Na odcinku z Kalet do Kluczborka 
wyremontowano 16 przejazdów. Nowa 
nawierzchnia skrzyżowania toru i drogi 
zapewnia większą odporność na obciąże-
nie ciężkich samochodów i ogranicza 
prace przy utrzymaniu obiektu. Ponadto 
kolejarze zrewitalizowali 7 mostów i 7 
przepustów, a także 5 wiaduktów.  
    Rewitalizacja 70 km trasy Kalety – 
Kluczbork jest prowadzona w ramach 
projektu „Polepszenie jakości usług prze- 

- w przypadku ubiegania się        
o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego 
do wniosku, zamiast zaświadczenia          
o wysokości dochodów, należy dołączyć 
kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego przez publiczną 
poradnię psychologiczno – pedagogiczną, 
w tym poradnię specjalistyczną  
- w przypadku osób ubiegających się       
o pomoc nie ze względu na niski dochód, 
ale ze względu na okoliczności wymie-
nione wyżej, zamiast zaświadczenia        
o wysokości dochodów - należy dołączyć 
uzasadnienie. 

   Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, 
podejmuje decyzję w sprawie przyznania 
pomocy i w terminie do 17 listopada 20-
14 r. zwraca rodzicom uczniów 
(prawnym opiekunom, rodzicom zastęp-
czym) lub pełnoletnim uczniom koszty 
indywidualnie zakupionych podręczni-
ków do kształcenia ogólnego, w tym pod-
ręczników do kształcenia specjalnego, 
lub podręczników do kształcenia w zawo-
dach, a w przypadku ww. uczniów nie-
pełnosprawnych – również koszt zakupu 
materiałów edukacyjnych po przedłoże-
niu dowodów zakupów takich jak:  
- faktura VAT lub rachunek wystawiony 
imiennie na ucznia, rodzica, prawnego 
opiekuna lub rodzica zastępczego, 

lub  
- paragon,   

lub  
- oświadczenie o zakupie podręczników 
lub materiałów edukacyjnych wraz z in-
formacją o rozliczeniu wydatków tylko w 
ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkol-
na” (wzór oświadczenia określa załącznik 
nr 4). 

    W przypadku grupowych zakupów 
zwracany jest koszt zakupu podręczni-
ków lub materiałów edukacyjnych rodzi-
com (prawnym opiekunom, rodzicom 
zastępczym) lub pełnoletnim osobom po 
przedłożeniu potwierdzenia zakupu wy-
stawionego przez podmiot dokonujący 
zakupu na podstawie faktury VAT i listy 
uczniów. 
Potwierdzenie zakupu zawiera: 
- imię i nazwisko ucznia,  
- klasę, do której uczeń będzie uczęsz-
czał,  
- adres szkoły,  
- wykaz zakupionych podręczników lub 
materiałów edukacyjnych,  
- kwotę zakupu,  
- datę zakupu,  
- czytelny podpis osoby dokonującej za-
kupu. 

IV. Informacje dla szkół niepublicznych  
i publicznych szkół ponadgimnazjalnych: 

Dla uczniów, którzy w roku szkolnym 
2014/2015 będą uczęszczali do niepu-
blicznych szkół podstawowych i gimna-
zjów oraz dla uczniów klasy III publicz-
nych szkół ponadgimnazjalnych: zasadni-
czej szkoły zawodowej, liceum ogólno-
kształcącego, technikum obowiązują na-
stępujące zasady:  
1) wnioski o dofinansowanie podręczni-
ków należy składać do dyrektorów szkół 
do 5 września br.  
2) dyrektor szkoły przekazuje listę 
uczniów uprawnionych do otrzymania 
pomocy do 10 września 2014 r. do ZE-
APO w Kaletach,  
3) dyrektor ZEAPO informuje dyrekto-
rów szkół o liczbie uczniów zakwalifiko-
wanych do przyznania pomocy poza kry-
terium dochodowym,  
4) decyzję w sprawie przyznania pomocy 
podejmuje dyrektor szkoły,  
5) koszty zakupu podręczników i mate-
riałów edukacyjnych po przedłożeniu 
dowodów zakupu, będą wypłacane         
w szkołach w terminie do 17 listopada   
2014 r.   
 

Dorota Mańczak 
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6 września w Truszczycy odbędzie się czwarte rodzinne grzybobranie. 

30 sierpnia z Tarnowskich Gór ruszy kolejny już Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych prowadzony przez Marka Bregułę. 
Tym razem miejscem docelowym będzie Radzionków. 

26 sierpnia w parku w Jędrysku odbędzie się seans wieczornego kina letniego. 

23 sierpnia przez Kalety przejdą i przejadą na rowerach uczestnicy II Triatlonu Turystycznego, który przebiegać będzie tradycyj-
nie od źródeł Małej Panwi do Ozimka. Trasa liczy około 90 km.  

Pomiędzy 18 a 22 sierpnia odbędzie się pierwszy rajd rowerowy Kalety– Vitkov. 

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

Sprzedam mieszkanie - osiedle ul. 1 Maja, 47 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 3 piętro, ogrzewanie C.O. wyremontowane. Tel. 34 357 71 74. 

Sprzedam działkę 910 m2, ul. Kosmonautów pomiędzy numerem 4 i 10. 
Kontakt telefoniczny: 32 284-11-22 

OGŁOSZENIA DROBNE 

wozowych poprzez poprawę stanu tech-
nicznego linii kolejowej nr 143 na odcin-
ku Kalety - Kluczbork”. Projekt współfi-
nansowany jest przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura    
i Środowisko. Całkowity koszt inwesty-
cji, której zakończenie planowane jest    
w 2015 r., wyniesie ponad 330 mln zł. 
 

Korzyści z rewitalizacji 
   Prace na linii nr 272 są częścią więk-
szego zadania, polegającego na poprawie 
infrastruktury torowej na trasie Katowice 
– Poznań. Obejmuje ono również prace 
Kluczbork jest prowadzona w ramach 
projektu „Polepszenie jakości usług prze-
wozowych poprzez poprawę stanu tech-
nicznego linii kolejowej nr 143 na odcin-
ku Kalety - Kluczbork”. Projekt współfi-
nansowany jest przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura    
i Środowisko. Całkowity koszt inwesty-
cji, której zakończenie planowane jest    
w 2015 r., wyniesie ponad 330 mln zł. 
 

Korzyści z rewitalizacji 
   Prace na linii nr 272 są częścią więk-
szego zadania, polegającego na poprawie 
infrastruktury torowej na trasie Katowice 
– Poznań. Obejmuje ono również prace 
rewitalizacyjne na odcinkach: Bytom 
Północ – Tarnowskie Góry oraz Kalety – 
Strzebin i Kalety – Kluczbork. Po zakoń-
czeniu wszystkich robót czas przejazdu 
pociągiem na tej trasie skróci się aż o 1,5 
godziny, z 6 godzin do około 4 godzin     
i 30 minut.  
    Rewitalizacja, czyli w skrócie przy-
wrócenie parametrów technicznych linii 
kolejowej po długim okresie eksploatacji 

jest najszybszą i najtańszą metoda 
usprawnienia ruchu kolejowego na linii 
kolejowej, która pozwala na likwidację 
ograniczeń prędkości oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa prowadzenia ruchu.  
    Ważnym aspektem prac rewitalizacyj-
nych jest także fakt, że nie wymagają one 
uzyskania wielu pozwoleń administracyj-
nych niezbędnych do rozpoczęcia prac, 
gdyż nie zmieniają istotnie warunków 
lokalizacyjnych oraz środowiskowych.  
W związku z tym ich przeprowadzenie 
trwa dużo krócej niż w przypadku moder-
nizacji, a sam proces przygotowawczy 
może być nawet dwa razy krótszy.  
 

Kontakt dla mediów: 
 Mirosław Siemieniec 

Rzecznik prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

tel. 694 480 239 



 

  www.kalety.pl 

   
BIULETYN INFORMACYJNY, SIERPIEŃ 2014 Str. 23 



 

  www.kalety.pl 

   Str. 23 BIULETYN INFORMACYJNY, SIERPIEŃ 2014 



 

  www.kalety.pl 


