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W tym numerze: Miasto Kalety zawnioskowało o środki w wysokości    
ponad 900 tys. zł na rozszerzenie projektu z funduszy 
norweskich i EOG dotyczącego poprawy efektywności            

energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach   

M i a s t o 
K a l e t y 

pod koniec 
miesiąca lipca 
złożyło wnio-
sek o realiza-

cję drugiego etapu projektu związane-
go z poprawą efektywności energe-
tycznej budynku Urzędu Miejskiego  
w Kaletach.  
    Przypomnijmy, że zakres pierwszego 
etapu obejmował wykonanie termomo-
dernizacji budynku, montaż kolektorów 
słonecznych oraz wymianę źródła cie-
pła. Druga edycja tego projektu obejmo-
wać będzie: wymianę oświetlenia we-
wnętrznego w budynku na energoosz-
czędne, montaż wewnętrznej wentylacji 
mechanicznej, a także montaż gruntowej 
pompy grzejnej. Dodatkowo w ramach 
realizacji jednego z projektów, który 
oczekuje na ocenę w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, 

na budynku przy ul. Żwirki i Wigury 
zaplanowano montaż ogniw fotowolta-
icznych do produkcji energii elektrycz-
nej. Zgodnie z audytem energetycznym, 
realizacja rozszerzonego zakresu projek-
tu pozwoli rocznie zaoszczędzić blisko 
30.000 zł na kosztach użytkowania tego 
budynku.  
    Wykonanie powyższego zakresu        
w połączeniu z pracami zrealizowanymi 
przy wcześniejszej inwestycji uczyni      
z budynku Urzędu Miejskiego w Kale-
tach najbardziej energooszczędny budy-
nek w mieście. Na realizację tego zada-
nia miasto Kalety może uzyskać dotację 
w wysokości ponad 900 tys. zł z tzw. 
funduszy norweskich. Dodatkowe 20% 
będzie wkładem własnym pochodzącym 
z budżetu gminy. Realizacja dodatkowe-
go zakresu uzależniona będzie od uzy-
skania przez Miasto Kalety na ten cel 
powyższej kwoty dotacji.  
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Miesięcznik                          
Europerspektywy o Kaletach              

Zakończono pierwszy etap remontu ulicy Paderewskiego  

Z achęcamy do zapoznania się                
z artykułem zatytułowanym 

„Kalety miastem Cittaslow", jaki poja-
wił się na łamach miesięcznika Euro-
perspektywy.  
    Jest to rozmowa z burmistrzem Klau-
diuszem Kandzią na temat członkostwa 
naszego miasta w ww. Stowarzyszeniu  
    Wywiad prezentujemy na stronie nr 2. 

31  lipca 2016 r. zakończony zo-
stał pierwszy etap prac związa-

nych z budową odwodnienia w ciągu 
ulicy Paderewskiego w Kaletach.  
    Zakres robót obejmował m.in. roz-
biórkę istniejącego chodnika, wykonanie 
kanalizacji deszczowej wraz z przykana-

likami i wpustami ulicznymi, wykonanie 
nowego chodnika z kostki betonowej 
szarej, wykonanie wjazdów do posesji i 
lokalnych dróg z kostki betonowej czer-
wonej oraz wykonanie nowej nawierzch-
ni asfaltowej.  
    Drugi etap inwestycji w zakresie od 

skrzyżowania z ul. Lubszecką do skrzy-
żowania z ul. Tarnogórską, zostanie zre-
alizowany do 31 lipca 2017 r.  
    Realizacja inwestycji finansowana jest 
ze środków Miasta Kalety i Powiatu 
Tarnogórskiego.  



 

  www.kalety.pl 

Nr 8 (292) 
 

2       Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                      MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

MATERIAŁ PŁATNY 



 

  www.kalety.pl 

Renata Sosnica, Skarbnik Miasta Kalety 

sierpień 2016                  Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety        3 
                                                                                                                          MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

11 sierpnia zamontowano tablicę pamiątkową na rondzie im. 
Świętego Jana Pawła II w Drutarni. 

Od 1 do 15 sierpnia w Zielonej realizowano projekt polsko– 
ukraińskiej wymiany młodzieży. 

25 lipca 2016 roku została zawarta umowa na „Przebudowę 
drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej”.  

Od 25 do 28 lipca trwały w Zielonej warsztaty studentów    
Politechniki Śląskiej.  

23 i 24 lipca odbył się tradycyjny festyn na boisku LKS       
Małapanew w Kuczowie  

31 lipca 2016 r. na boisku kaletańskiego Orlika odbył się pił-
karski turniej dzikich drużyn o Puchar Burmistrza Miasta   
Kalety.  

W dniach 13-14 sierpnia odbył się tradycyjny festyn  na Placu 
Zjednoczenia w Jędrysku.  

Komunikat Policji 
W dniu 10 lipca 2016 r. z terenu dworca PKP w Kaletach skradziono plecak marki „PUMA”, koloru czarnego                  

z zawartością gogli ochronnych do „ASG”. Osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat skradzionych rzeczy 
proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Kaletach, tel. (032) 3935205 lub numerem alarmowym 112.  

OGŁOSZENIE SKARBNIKA MIASTA 
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu budżetu miasta Kalety na rok 2017 prosimy organizacje 

związkowe, komitety społeczne, stowarzyszenia, a także mieszkańców  
o dostarczenie wniosków do projektu budżetu na 2017 rok do sekretariatu Urzędu Miejskiego  

w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 roku. 

Komunikat Policji 
Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z apelem do osób mających wiedzę na temat kradzieży w dniu 20/21.07.2016 r. 
z pomieszczenia piwnicznego na ul. 1 Maja 76 w Kaletach roweru, marki Merida, koloru szarego. Osoby te proszone są   

o kontakt pod nr tel. 032 393 52 05 lub nr alarmowym 112.  
W związku ze wzrostem w ostatnim czasie sytuacji związanych z kradzieżami rowerów Policjanci proszą o czujność          

i prawidłowe zabezpieczanie swoich jednośladów.  

MATERIAŁ PŁATNY 

10 sierpnia kaletańska  Unia pokonała w Pucharze Polski         
w Lublińcu miejscową Spartę 2:0.  

Wyrazy współczucia dla rodziny z powodu śmierci 

śp. Eryka Broncla 
 

wieloletniego współpracownika „Biuletynu Informacyjnego”, autora fraszek i wierszy 
składa Redakcja „Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety” oraz burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia    

wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem. 

11 sierpnia burmistrz miasta spotkał się w Zielonej z dziećmi    
z Ukrainy, które przebywały w naszym mieście w ramach pro-
jektu „Razem pracujemy, razem się uczymy”.  

12 sierpnia w Zielonej zorganizowano wspólne oglądanie     
spadających gwiazd oraz seans kina plenerowego. 

Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS 
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Festyn rodzinny w Kuczowie 

T radycyjnie co roku pod koniec 
lipca w Kuczowie mieszkańcy 

bawią  się na festynie zorganizowa-
nym przez klub LKS MAŁAPANEW 
KUCZÓW, Miasto Kalety i Miejski 
Dom Kultury.  
    W sobotę, 23 lipca 2016 r.,  zorgani-
zowano gry i zabawy dla dzieci, następ-
nie w restauracji Amaro odbył się turniej 
skata sportowego. Atrakcją dnia był tur-
niej piłki nożnej oldbojów z udziałem 
miejscowej drużyny, Warty Kamieńskie 
Młyny i gości specjalnych R.K.V.V. 
Teylingen Sassennheim z Holandii 

(okolice Amsterdamu). Po turnieju na 
płytę boiska wyszli nasi piłkarze oraz 
zawodnicy Piasta Ożarowice. Pokaz 
umiejętności zaprezentowali muzycy      
z Miejskiej Orkiestry Dętej i grupa Ma-
żoretek Inez. Podsumowaniem dnia była 
zabawa przy zespole TRAVERS z Boro-
nowa.  
    Drugi dzień imprezy rozpoczęli mło-
dzicy meczem z LKS Żyglin. Potem 
podziwialiśmy tancerzy z grupy ROCK 

TIME. Na zakończenie sportowych emo-
cji byliśmy świadkami meczu przyjaźni 
polsko - holenderskiej drużyn oldbojów. 

Festyn zakończyła zabawa przy zespole 
EXIT.  
    Wyjątkowa pogoda, dobre humory           
i obficie zaopatrzony bufet sprawiły, że 
wszyscy bawili się wspaniale. Zarząd 
Klubu LKS MAŁAPANEW KUCZÓW 
serdecznie dziękuje współorganizatorom 
oraz wszystkim darczyńcom (a było ich 
w tym roku 74) za wsparcie w zorgani-
zowaniu tak pięknej imprezy.  
 

Za Zarząd Klubu Małapanew Kuczów 
Zygmunt Mirowski  

MATERIAŁ PŁATNY 
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Agnieszka Kwoka 

Agnieszka Kwoka 

Warsztaty studenckie w Zielonej zakończone ciekawym projektem  

W  czwartek, 28 lipca, zakończyły 
się czterodniowe warsztaty 

studenckie, w których uczestniczyła 
młodzież na co dzień zgłębiająca na 
Politechnice Śląskiej tajniki architek-
tury.  
    Efektem prac 9-cio osobowej grupy 
było stworzenie projektu pod nazwą 
„Zielona Szkoła w Zielonej”, w którym 
przedstawiono kilka koncepcji na 
uatrakcyjnienie terenów wokół zbiorni-
ków wodnych w Zielonej.  
    Studenci oraz koordynujący ich pracę 
opiekunowie kół naukowych „Rokoko” 
oraz „+IKAWA”, prof. nzw. dr hab. 
arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak      
i dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, podczas 
kończącej warsztaty wizyty w sali sesyj-
nej Urzędu Miejskiego w Kaletach 
przedstawili władzom miasta prezentację 
multimedialną pod tytułem „Zielona 
Szkoła w Zielonej”.  
    Podczas pokazu zobaczyć można było 
wizualizacje pomysłów, jakie zrodziły 
się w głowach uczestników warsztatów 
po dokonanych w Zielonej wizjach lo-
kalnych. Na pierwszy plan wysunęła się 
zawarta w tytule prezentacji „Zielona 

Szkoła”, mająca uczynić z tej dzielnicy 
Kalet miejsce atrakcyjne dla odwiedza-
jących, zwłaszcza zaś dla dzieci, przez 
okres całego roku. Zaprezentowano tak-
że wizualizację sceny na wodzie, na 
której odbywać by się mogły koncerty 
czy przedstawienia teatralne, zaś obser-
wująca je publiczność śledziła by je        
z perspektywy siedzisk usytuowanych 
na grobli łączącej zbiorniki. Na tej samej 
grobli mogłaby też stanąć wieża widoko-
wa z wyjściami obserwacyjnymi na           
4 strony świata.  
    Studenci zaproponowali także zago-
spodarowanie południowo- zachodniego 
brzegu dolnego zbiornika (w okolicach 
kapliczki św. Jana Nepomucena). We-
dług ich koncepcji mogłyby tam powstać 
punkty gastronomiczne (np. smażalnia 
ryb), toalety, a także specjalne tarasy 
drewniane wypuszczone w stronę wody, 
gdzie można by było usiąść i podziwiać 
piękno zbiornika i okolicy.  
   Z bardzo dużym zainteresowaniem 
całej grupy spotkał się też charaktery-
styczny  wiatrak na wyspie na dolnym 
zbiorniku. Zaproponowano jego renowa-
cję i podprowadzenie do wyspy  tzw. 

promu linowego. Chętni do dotarcia na 
wyspę siadaliby na łódź i siłą mięśni rąk 
przemieszczali się z brzegu na brzeg.  
    Ciekawym pomysłem przedstawio-
nym w prezentacji jest też stworzenie   
w Zielonej jednolitej koncepcji oznako-
wania poszczególnych elementów infra-
struktury, z wiodącym motywem zielo-
nego liścia.  
    Burmistrz miasta serdecznie podzię-
kował całej grupie oraz prowadzącym 
warsztaty za olbrzymie zaangażowanie    
i wkład pracy, a także za jej efekty, jakie 
można było zobaczyć w czwartek na 
ekranie projektora. Zapewnił, że przy-
najmniej część tych koncepcji miasto 
będzie się starało w najbliższej przyszło-
ści zrealizować. Zaprosił też wszystkich 
uczestników na tradycyjną konferencję 
w sprawie rozwoju Zielonej, która odbę-
dzie się już w lutym 2017 roku oraz na 
Festiwal Miast Cittaslow, także do Zie-
lonej, trzy miesiące później.  
   Wizualizacje z projektu prezentujemy 
na stronie nr 6 i 7. Cała prezentacja mul-
timedialna dostępna jest na oficjalnej 
stronie miasta www.kalety.pl 

Spotkanie z pielgrzymami zza oceanu  

W  czwartek, 28 lipca, burmistrz miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia spotkał się w Zielonej z młodzieżą 

amerykańską, która przyjechała do Polski w związku ze 
Światowymi Dniami Młodzieży.  
    Pielgrzymi stacjonowali w ośrodku GKM "Rozbark", gdzie 
w miłej i przyjaznej atmosferze korzystali z gościnności opie-
kuna ośrodka– p. prezesa Henryka Sznirlinga. 
   Gościom bardzo spodobało się nasze miasto, a w szczególno-
ści rekreacyjna dzielnica Zielona. Burmistrz pokrótce opowie-
dział o Kaletach, o walorach przyrodniczych i potencjale tury-
stycznym miasta. W spotkaniu wziął również udział proboszcz 
parafii w Miotku – ks. Antoni Swadźba. 

Jacek Lubos 
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Oznaczono rondo im. Świętego  
Jana Pawła II w Drutarni  

Z  inicjaty-
wy prze-

wodniczącego 
Rady Miej-
skiej w Kale-
tach Euge-
niusza Ptaka, 
Rada Miej-
ska na swoim 
posiedzeniu w lutym br. podjęła uchwałę w sprawie nada-
nia nazwy rondu w Drutarni – Świętego Jana Pawła II.  
W tym miesiącu zakończone zostały działania zmierzające 
do oznakowania skrzyżowania. 11 sierpnia zamontowano na 
rondzie tablicę z herbem papieskim.  
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S ama siebie mogę zaliczyć do tych 
ludzi w naszym mieście, którym 

jego historia,  tradycje i ochrona 
przed zapomnieniem, leżą bardzo na 
sercu.  
    Zapewne nasi mieszkańcy doceniają  
zaangażowanie władz miasta  w porząd-
kowanie infrastruktury, estetycznego 
wyglądu, poprawianie istniejących 
miejsc turystycznych, tworzenie no-
wych, budowę placów zabaw, stawiania 
figur historycznych itp. rzeczy. Jednak ja 
z uporem maniaka będę sugerować          
i wnioskować aby w Kaletach utworzyć 
dla obecnych i potomnych jedyne w 
swoim rodzaju muzeum – muzeum pa-

piernictwa.  
    Niebawem po całkowitej likwidacji 
Kaletańskich Zakładów Celulozowo – 
Papierniczych, Kalety nie będą miały 
nic, co na pierwszy rzut oka wiązałoby 
się z naszym rodzimym przemysłem 
papierniczym, który wrósł w nasze śro-
dowisko od ponad 120 lat i wycisnął na 
nim przemożne, pozytywne piętno           
i przyczynił się do rozwoju Kalet.  
     Przez długie lata KZCP były naszym 
znakiem rozpoznawczym. Dlatego warto 
dołożyć wszelkich starań , aby zachować 
choć w niewielkim zakresie cechy cha-
rakterystyczne dla  tego miasta  w  posta-
ci  muzeum lub  izby pamięci, aby za-
wrzeć w nim szacunek, miłość, dumę, 
przywiązanie do wieloletniej tradycji        
i osiągnięć. To praca naszych dziadków   
i ojców  przyczyniła się do  niekwestio-
nowanych osiągnięć gospodarczych, 
kulturalnych i społecznych. Takie działa-
nie jest wręcz konieczne, aby ukazać 
odrębność i specyfikę tego miasta, nie-
odłącznie związanego z przemysłem 
papierniczym. Muzeum, gdyby było usy-

tuowane w centralnym punkcie, np.        
w pobliżu Domu Kultury, stało by się 
miejscem turystycznym, przyciągającym 
dzieci i młodzież naszych szkół oraz 
szkól z miast sąsiednich,  a także osób 
przyjezdnych. Jeden, niezwykłej wagi 
eksponat muzealny przechowuję              
z ogromną pieczołowitością w moim 
garażu i chętnie go do muzeum przekażę.  
    Inne miasta na siłę szukają swoich 
korzeni, żeby je wykorzystać do promo-
cji, a my mamy się czym pochwalić i nie 
czynimy tego. A może by tak w przy-
szłym roku znaleźć w budżecie miasta 
np. w ramach” budżetu obywatelskiego„  
środki na stworzenie tego jedynego        
w swoim rodzaju muzeum? Spełniło by 
się moje małe miejskie marzenie, a także  
wielu innych naszych mieszkańców, 
którzy byli przez wiele lat nieodłącznie 
związani z tym zakładem. Myślę, że je-
steśmy to winni naszym  poprzednikom, 
żeby tę wyjątkową przecież historię na-
szego miasta ocalić od zapomnienia.   

                                                                                                      
Maria  Rogocz 

Moje małe miejskie marzenie 

MUZEUM PAPIERNICTWA 

W KALETACH? 
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P ewnie nie-
w i e l u 

m i e s z k ań c ó w 
Kalet zdawało 
sobie dotychczas 
sprawę z faktu 
istnienia bezpo-
średniego połą-

czenia naszego miasta z hiszpańską 
miejscowością Santiago de Composte-
la.  
   Tymczasem, od kilkunastu miesięcy, 
staraniem Forum dla Zagłębia Dąbrow-
skiego, we współdziałaniu m.in. z Gór-
nośląskim Klubem Przyjaciół Camino      
i  Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi 
Lubszeckiej, przez leśne ostępy okolic 
Zielonej biegnie Via Claromontana– 
Droga Jasnogórska, łącząca kościoły pod 
wezwaniem św. Jakuba w Częstocho-
wie, Lubszy i Sączowie oraz Sanktu-
arium Maryjne w Piekarach Śląskich.     

W Sączowie Via Claromontana łączy się 
z Via Regia– Drogą Królewską, która 
biegnie od naszych wschodnich granic 
poprzez całą południową Polskę aż do 
Zgorzelca, a dalej przez Niemcy, Belgię, 
Francję i północną Hiszpanię do Santia-
go de Compostela. 
     Mimo, że „nasze” jest tylko kilka      
z kilkunastu tysięcy kilometrów szlaków 
Camino de Santiago– możemy czuć uza-
sadnioną dumę, bo Camino to najstarszy 
szlak pielgrzymkowy w Europie, sięga-
jący swoim rodowodem IX wieku, który 
w ciągu tego czasu przemierzyły miliony 
chrześcijan. U kresu wszystkich Cami-
no, w Galicji, na północno– zachodnim 
skraju Hiszpanii, stoi bowiem słynąca 
cudami katedra św. Jakuba Większego 
Apostoła. 
   Jak zapewne doskonale  pamiętamy     
z lekcji religii– św. Jakub był jednym       
z bardziej znaczących uczniów Jezusa     
i bratem św. Jana Ewangelisty. Po Zesła-
niu Ducha św. miał głosić Słowo Boże 
na Półwyspie Pirenejskim, po czym wró-
cił w rodzinne strony i został pierwszym 
biskupem Jerozolimy. Jako pierwszy       

z apostołów zginął śmiercią męczeńską, 
skazany w 44 r. n.e. na ścięcie mieczem 
przez Heroda Agryppę I (wnuka znane-
go nam z Ewangelii Heroda Wielkiego).  
Do VII wieku jego doczesne szczątki 
złożone były w Jerozolimie, skąd,          
w momencie zagrożenia podbojem arab-
skim, miały być wywiezione do Hiszpa-
nii i ostatecznie spocząć w późniejszej 
Composteli (istnieje też inna  teoria, 
mówiąca o tym, że ciało św. Jakuba jego 
uczniowie przewieźli łodzią do Hiszpa-
nii tuż po jego śmierci). Jednak już na 
początku VIII wieku także Hiszpania 
przestała być bezpiecznym miejscem dla 
wyznawców chrześcijaństwa,. Tu także 
zaczął się podbój arabski. Muzułmanie 
przekroczyli przesmyk zwany w staro-
żytności „Słupami Heraklesa” dzielący 
Afrykę Północną i Półwysep Iberyjski, 
który właśnie ich wodzowi-  Tarikowi 
ibn Zijadowi zawdzięcza nazwę współ-
czesną (Dżabal al– Tarik– Góra Tarika, 
stąd– Giblaltar).   
Uciekający przed Arabami chrześcijanie 
tak skutecznie ukryli grób św. Jakuba, że 
w późniejszym okresie trudno było go 

Szlak pielgrzymkowy łączący Kalety z Hiszpanią 
 Niemożliwe? A jednak! 

Kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego 

Apostoła w Częstochowie 

Kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego 

Apostoła w Lubszy 

Kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego 

Apostoła w Sączowie 

Drogi św. Jakuba w Polsce 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Sieć Dróg św. Jakuba w Europie 
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zlokalizować.  
   Jak chce legenda, w 813 roku grób 
odnalazł niejaki pustelnik Pelayo, który 
podczas wieczornej modlitwy nad miej-
scem pochówku ujrzał deszcz gwiazd.  
O zdarzeniu  poinformował miejscowe-
go biskupa Teodomira, ten zaś udał się 
we wskazane miejsce i potwierdził au-
tentyczność odkrycia.  Miejsce to na-
zwano polem spadających gwiazd 
(hiszp. campus stellae – tzn. pole 
gwiazd). Tak tłumaczy się nazwę Santia-
go de Compostela – Jakub na Polu 
Gwiazd.       
     Wieść o znalezisku rozeszła się lotem 
błyskawicy po całym Starym Kontynen-
cie, a do grobu św. Jakuba wyruszyli 
pierwsi pielgrzymi, wśród których zna-
leźli się król Asturii (w tym państwie 
wówczas leżała Galicja) Alfons II,          
a także biskup francuski Godescalo Le 
Puy. Monarcha powiadomił o odkryciu 
cesarza Karola Wielkiego, a także papie-
ża Leona III. A ponieważ przy grobie 
św. Jakuba dochodziło do licznych 
uzdrowień, nastąpił więc gwałtowny 
napływ pątników, szczególnie pomiędzy 
XII a XIV wiekiem, które to nazwane 
zostały „złotymi wiekami” Drogi Św. 
Jakuba. Niektórzy sędziowie orzekali 
nawet wobec skazańców nakaz odbycia 
pielgrzymki do Santiago.  
    W tym czasie wzniesiona została oka-
zała świątynia, dedykowana Apostołowi. 
Jej romańskie wejście Pórtico da Gloria 
pochodzi z 1168–1188, a zdobi je blisko 
200 figur, m.in.: Chrystusa, ewangeli-
stów, św. Jakuba, proroków i apostołów. 
Na ścianie szczytowej barokowej fasady 
z dwoma wieżami umieszczono posąg 
św. Jakuba. Wokół świątyni powstało 
miasto, które rychło zyskało rangę 
ośrodka administracyjnego i centrum 
kultu religijnego hiszpańskiej Galicji. 
Zwłaszcza wtedy, gdy sam papież uznał, 

iż Santiago de Compostela 
to – po Jerozolimie i Rzy-
mie – trzecie miejsce świę-
te chrześcijan. 
    I tak od wieków podąża-
ją do grobu św. Jakuba 
ludzie różnego pochodze-
nia   i wszystkich stanów. 
Wśród pielgrzymów było 
wiele znamienitych postaci, 
by wspomnieć chociażby 
tylko: Karola Wielkiego, 
św. Franciszka z Asyżu (tu 
mamy kolejne powiązanie z 
Kaletami, bo przecież jego 
wezwanie nosi parafia w 
Miotku), św. Brygidę 
Szwedzką, św. Elżbietę 
Portugalską, a także papie-
ży Jana XXIII, Jana Pawła 
II oraz Benedykta XVI.  
    Z ciekawostek można 
jeszcze dopisać, że przed 
wszystkimi ważnymi tur-
niejami spotykają się tam 
reprezentanci Hiszpanii w 
piłce nożnej. 
    Papież Jan Paweł II był 
w Santiago dwukrotnie, raz 
nawet przeszedł niewielki odci-
nek Camino Frances. Po wizycie Jana 
Pawła II w Santiago de Compostela 
w 1982 r. Rada Europy uznała Drogę 
św. Jakuba za drogę o szczególnym zna-
czeniu dla kultury kontynentu i zaapelo-
wała o odtwarzanie i utrzymywanie 
dawnych szlaków pątniczych. Szlak ten 
z o s t a ł  o g ł o s z o n y  p i e r w -
szym Europejskim Szlakiem Kulturo-
wym w październiku 1987 r. oraz wpisa-
ny na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO w 1993 r.  
   Apel Rady Europy spotkał się z szero-
kim odzewem w Europie. Rekonstrukcja 
Szlaku rozpoczęta w 1986 r. trwa nadal 
w wielu krajach. Wiele odcinków Szlaku 
zostało nie tylko na nowo wytyczonych, 
ale też specjalnie przygotowanych, przy-
bierając charakter tzw. caminostrady, by 
oddzielić ruch pieszy od samochodowe-
go, ułatwiając marsz coraz liczniej-
szym   pielgrzymom  i  zwiększając   ich 
bezpieczeństwo. Oprócz Hiszpanii swoje 
szlaki (El Camino) – których w średnio-
wieczu było wiele – mają już 
m.in. Portugalia (Camino Portugu-

es), Francja (Chemin Saint-Jacques)    
oraz Niemcy, Austria  i Szwajcaria  
(Jakobswege).   
    „Punktem startowym” każdego piel-
grzymującego do Composteli jest trady-
cyjnie próg własnego domu. Jednak        
w obecnych czasach niestety mało kto 

może sobie pozwolić na kilkutygodnio-
wą czy kilkumiesięczną wędrówkę.  
Wielu pielgrzymów rozpoczyna więc 
Camino w Saint Jean Pied-de-Port– po 
północnej stronie Pirenejów– albo         
w hiszpańskim wąwozie Roncesvalles, 
skąd do Santiago jest ok. 765 km.            
W miejscu rozpoczęcia wędrówki za-
opatrują się w Credencial - paszport 
pielgrzyma - do którego zbierają w dro-
dze pieczątki, m.in. w schroniskach, 
sklepach, muzeach czy kościołach. Pasz-
port ten umożliwia nie tylko zameldowa-
nie w schroniskach, ale i pozwala na 
korzystanie z rozmaitych ulg i atrakcji. 
A po dotarciu do celu stanowi podstawę 
do otrzymania w Centrum Pielgrzymów      
w Composteli, dyplomu potwierdzające-
go przebycie minimum 100 km pieszo 
albo 200 km konno lub rowerem.  
    Niegdyś rolę takiego świadectwa 
przebycia drogi pątniczej do Composteli 
pełniła… muszla. Katedrę w Santiago de 
Compostela dzieli tylko 100 km od wy-
brzeża Atlantyku. Niektórzy pielgrzymi 
udają się do dziś dnia do przylądka Fi-
sterra (łac.finis terrae – „koniec ziemi”), 
gdzie kończą swoje Camino. Przylądek 
ten uznawany był w starożytności 
za koniec świata, za którym rozciąga się 
już tylko nieprzebyte morze. Tam śre-
dniowieczni pątnicy palili szaty pokutne 
i obmywali ciało, co symbolizowało 
odrodzenie człowieka, a na pamiątkę 

Cel pielgrzymujących Camino– katedra w Santiago de Compostela 

Grób św. Jakuba Starszego Apostoła  w katedrze 

Żółta muszla na niebieskim tle– oznakowanie       

Via Claromontana na drodze spod  

Garbatego Mostku do Kolonii Woźnickiej   
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Jacek Lubos 

F undacja Społeczno-Kulturalna 
„Gloria Cultura”, mająca siedzi-

bę w Rudzie Śląskiej, realizowała       
w naszym mieście  projekt polsko-
ukraińskiej wymiany młodzieży, pod 
nazwą „Razem pracujemy, razem się 
uczymy”.  
    Projekt realizowany był w dniach od 
01.08.2016 r. do 15.08.2016 r. w Zielo-
nej i był wynikiem współpracy nawiąza-
nej przez Fundację Sołeczno-Kulturalna 
„Gloria Cultura” z Towarzystwem Języ-
ka i Kultury Polskiej w Zaporożu, Te-
atrem Integracyjnym „Pokaż” oraz Sto-
warzyszeniem Kultury Polskiej im. Ada-
ma Mickiewicza w Zaporożu. W projek-
cie brały udział nasze mażoretki INEZ, 
dzięki podjętej przez dyrektora MDK 
współpracy z Prezesem Zarządu Funda-
cji Panem Romanem Kuśnierzem.  
    Zadanie adresowane było do polskiej    
i ukraińskiej młodzieży, dla której pasją 
jest działalność twórcza, głównie           
w dziedzinie teatru i tańca. Jego tematy-

ka i cele, zostały tak skonstruowane, aby    
w  jak największym stopniu zaspokoić 
zdiagnozowane wcześniej potrzeby 
uczestniczącej w nim młodzieży. Służy 
zaspokojeniu ich potrzeb edukacyjnych   
i intelektualnych w zakresie ich osobi-
stych zainteresowań. Pomaga rozwinąć 
ich wiedzę historyczną, kulturową i spo-
łeczną. Podnosi na wyższy poziom ich 
umiejętności warsztatowe w zakresie 
tańca i aktorstwa, wyposaża w nowe 
doświadczenia twórcze. Oprócz tego 
pozytywnie wpływa na zaspokojenie 
potrzeb charakterystycznych dla ogółu 
środowiska młodzieżowego.  
     Na projekt składały się działania arty-
styczne (warsztaty teatralno-taneczne       

i realizacja spektaklu) oraz działania       
z zakresu edukacji międzykulturowej. 
Brała w nim udział 15-osobowa grupa 
młodzieży polskiej oraz 16 osobowa 
grupa młodzieży ukraińskiej. MDK        
w Kaletach umożliwił w czasie pobytu 
ukraińskiej grupy nieodpłatnie do korzy-
stania z rowerów trekkingowych oraz 
sprzętu wodnego.  
     Zrealizowany w trakcie projektu 
spektakl, został zaprezentowany publicz-
nie w dniu 14.08.2016 r. na Placu Zjed-
noczenia w Kaletach- Jędrysku podczas 
tradycyjnego festynu.   
 
       Marian Lisiecki  
      Roman Kuśnierz  

zabierali muszlę. Stąd też muszla 
jest znakiem rozpoznawczym Dróg św. 
Jakuba w całej Europie. 
    Wracając z Santiago de Compostela 
do kaletańskich lasów, na Via Claro-
montana, chciałbym jeszcze napisać 
kilka zdań właśnie o tym szlaku. Jak już 
wyżej wspomniałem, szlak ten, jako 
odnoga Via Regia, istnieje zaledwie 
kilkanaście miesięcy, dokładnie od roku 
2014, i łączy trzy kościoły pod wezwa-
niem św. Jakuba z Bazyliką Piekarską. 
Jego łączna długość to 68 kilometrów,   
z czego na dzień dzisiejszy „czynne” 
jest około 3/4 trasy. Sytuację terenową 
skomplikowała budowa autostrady         
i kopalni piasku w okolicach Kolonii 
Woźnickiej (Ostra Góra). Część dróg, 
którymi ją poprowadzono (m.in. przy 

Lubszy) nie nadaje się do 
przejścia po opadach deszczu    
i wymaga utwardzenia. Cały 
czas trwają też prace nad ozna-
kowaniem szlaku. Przykłado-
wo odcinek woźnicki zyska 
profesjonalne oznakowanie, 
staraniem Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi  Lubszeckiej 
już w przyszłym roku 
    Niewątpliwie sytuacja na 
Via Claromontana kiedyś się 
wyklaruje i przestaniemy się 
dziwić, kiedy spacerując po 
lesie, np., w okolicach 
„Garbatego Mostku”  usłyszy-
my często pątnicze pozdrowie-
nie „Bueno Camino!”    

Przebieg Via Claromontana w granicach   

administracyjnych Miasta Kalety i pobliskiej okolicy 
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Jacek Lubos 

W  dniu 31 lipca 2016 r. na boisku 
kaletańskiego Orlika odbył się 

piłkarski turniej dzikich drużyn o Pu-
char Burmistrza Miasta Kalety.  
   W turnieju startowało pięć drużyn. 
Zawody rozegrano systemem” każdy     
z każdym”. Po czterogodzinnej rywaliza-
cji najlepszą w turnieju okazała się dru-
żyna GŁOWA DO GÓRY zdobywając 
12 pkt. Kolejne miejsca zajęły drużyny: 
2 – NIEZNANI SPRAWCY, 3 – MIO-
DOWE GUMISIE, 4 – CZARNY KOŃ, 
5 – SANTOS.  
    Najlepsze 3 zespoły zostały nagrodzo-
ne pucharami. Królem strzelców z 13 

bramkami został zawodnik drużyny Nie-

znani Sprawcy Arnold Imiołczyk, który 
uhonorowany został statuetką dla najlep-
szego strzelca.  
    Imprezę zorganizowali animatorzy 
Orlika: Antoni Jeż i Marcin Prandzioch 
wraz z Miastem Kalety.  

Jacek Lubos 

Antoni Jeż 
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W  środę, 10 sierpnia, 
Unia  pokonała        

w Pucharze Polski w Lu-
blińcu miejscową Spartę 

2:0. Oba gole dla przyjezdnych strzelił 
Kamil Pilarski.  
    Drużyna z Fabrycznej w sezonie    
2016/2017 będzie występować w grupie 
II częstochowskiej okręgówki. Roz-
grywki wystartowały 13 sierpnia,            
a pierwszym przeciwnikiem naszej dru-
żyny byli Zieloni Żarki, spadkowicz z 4 
ligi. Unia pokonała Zielonych 1:0 (po 
bramce Arnolda Imiołczyka). 
 
Grupa II 
1. Czarni Starcza 
2. Jedność Boronów 
3. LKS Sieraków Śląski 
4. Liswarta Lisów 
5. LZS Mrzygłód 
6. MLKS Woźniki 
7. Olimpia Huta Stara 
8. Płomień Kuźnica Marianowa 
9. Sparta Lubliniec 
10. Unia Kalety 
11. Warta Kamieńskie Młyny 
12. Zieloni Żarki 
 
 

Terminarz spotkań:  
  

II kolejka: WARTA Kamieńskie Młyny 
- UNIA Kalety (20.08. 17:00) 
III kolejka: UNIA Kalety - OLIMPIA 

Huta Stara (27.08. 17:00) 
IV kolejka: LKS Sieraków Śląski - 
UNIA Kalety (3.09. 17:00) 
V kolejka: UNIA Kalety - MLKS    
Woźniki   (10.09. 17:00) 
VI kolejka: LISWARTA Lisów - UNIA 
Kalety (17.09. 17:00) 
VII kolejka: UNIA Kalety - JEDNOŚĆ 
Boronów (24.09. 17:00) 
VIII kolejka: UNIA Kalety - SPARTA 
Lubliniec (1.10. 17:00) 
IX kolejka: CZARNI Starcza - UNIA 
Kalety   (8.10. 16:00) 
X kolejka: UNIA Kalety - LZS      
Mrzygłód     (15.10. 16:00) 
XI kolejka: PŁOMIEŃ Kuźnica        
Marianowa - UNIA Kalety (22.10.16:00) 
XII kolejka: ZIELONI Żarki - UNIA 

Kalety (29.10. 15:30) 
XIII kolejka: UNIA Kalety - WARTA 
Kamieńskie Młyny (5.11. 15:00) 
XIV kolejka: OLIMPIA Huta Stara - 
UNIA Kalety (12.11. 15:00) 
XV kolejka: UNIA Kalety - LKS Siera-
ków Śląski (19.11. 15:00)  

Unia zwycięska w Pucharze Polski i lidze 

M ałapanew rozpoczęła 
rozgrywki A-klasy 

14 sierpnia meczem z Pro-

mieniem w Glinicy. Świet-
nie dysponowani w tym dniu gospoda-
rze rozgromili zespół z Paderewskiego 
w iście hokejowym stylu, wygrywając 
aż 9:0! 
   Terminarz jesiennych występów zespo-
łu z Kuczowa: 
 

Kolejka II, 20-21 sierpnia 
Małapanew– Orzeł Babienica– Psary 
Kolejka III, 27-28 sierpnia 
Mechanik Kochcice– Małapanew 

Kolejka IV, 3-4 września 
Płomień Przystajń– Małapanew 

Kolejka V, 10-11 września 
Małapanew– Unia Lisowice 
Kolejka VI, 17-18 września 
Huragan Jezioro– Małapanew 

Kolejka VII, 24-25 września 
Małapanew— Błękitni Herby 
Kolejka VIII, 1-2 października 
Unia II Kalety– Małapanew 

Kolejka IX, 8-9 października 
Pauza 
Kolejka X, 15-16 października 
Śląsk Koszęcin– Małapanew 

Kolejka XI, 22-23 października 
Małapanew Kuczów– Sparta Tworóg 
Kolejka XII, 29-30 października 
Rybak Ciasna– Małapanew 

Kolejka XIII, 5-6 listopada 
Małapanew– Ruch Kochanowice 
 

Zimny prysznic kuczowian  
w Glinicy 

Relacja z Turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej  

M iasto Woź-
niki oraz 

Miasto Kalety 
współorganizują 
11 września prze-
jazd szlakiem 
r o w e r o w y m 
„Leśno Rajza”. 
    Zapisy na ponad 
100 kilometrowy rajd prowadzone są      
w Urzędzie Miejskim w Kaletach, osobi-
ście (biuro 23b, II piętro) lub drogą tele-
foniczną pod numerem telefonu: 034  
352-76-52 (insp. Jacek Lubos). 
    Wyjazd nastąpi o godzinie 6.00 z Par-
ku Miejskiego w Jędrysku. Każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, 
a także posiłek regeneracyjny mniej– 
więcej w połowie trasy.  
    Uczestnicy podpiszą rano, w dniu wy-
jazdu, specjalne oświadczenia o jeździe 
na własną odpowiedzialność. Organiza-
torzy nie ubezpieczają uczestników. 
    Zakończenie rajdu planowane jest       
w Jędrysku około godziny 19.00-20.00 
    

11 września jedziemy 
„Leśną Rajzą” 

Jacek Lubos 
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Klaudiusz Kandzia 

Jan Potempa 

Agnieszka Kwoka Andrzej Brysch 

Klaudiusz Kandzia 

B urmistrz Miasta Kalety informuje 
mieszkańców naszego miasta           

o możliwości zakupu porozbiórkowej 
trylinki z przebudowywanej ul. Gwoź-
dzia w Kaletach. Cena za 1 sztukę 1zł. 
Na 1 m² wchodzi 9,5 szt. trylinki.  
    Konto do wpłat za porozbiórkową try-
linkę:  
 
98 1020 2313 0000 3802 0517 6468
   
    Po porozumieniu z pracownikiem wy-
działu inwestycji Urzędu Miejskiego     
w Kaletach z określeniem potrzeb w tym 
zakresie i po uzyskaniu potwierdzenia, że 
Miasto posiada w danym czasie poroz-
biórkową trylinkę należy wpłacić wyli-
czoną kwotę: ilość szt. x 1,00 zł na wyżej 
podane konto, z tytułem wpłaty: za po-
rozbiórkową trylinkę. Po okazaniu pra-
cownikowi UM dowodu wpłaty zostanie 
wskazane miejsce, z którego można za-
brać zakupiony materiał.  

Wniosek Miasta Kalety na 
montaż kolektorów          
słonecznych i farm  

fotowoltaicznych dla  
mieszkańców – w trakcie 

oceny formalnej    

W  związku z licznymi pytaniami 
naszych mieszkańców na temat 

projektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej 
emisji poprzez montaż układów solar-
nych oraz ogniw fotowoltaicznych –    
w mieście Kalety Leśnym Zakątku 
Śląska”, informujemy, iż wniosek 
Miasta Kalety jest w trakcie oceny 
formalnej, po czym nastąpi ocena me-
rytoryczna.  
    Na bieżąco, za pośrednictwem strony 
internetowej oraz pozostałych źródeł 
komunikacji, będziemy informowali       
o postępach w niniejszej sprawie. Oso-
by, które zakwalifikowały się do projek-
tu zostaną o tym fakcie powiadomione 
telefonicznie w momencie pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku miasta Kalety       
o dotację. Szacowany termin oceny 
wniosku - do końca 2016 roku.  

Od  1 września można składać 
wnioski o przyznanie Stypen-

dium Burmistrza Miasta Kalety dla 
najzdolniejszych uczniów i studentów.  
    O stypendium ubiegać mogą się 
uczniowie klas V i VI szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych oraz studenci do 26 roku życia, 
których zdolności i zainteresowania wy-
kraczają poza program szkolny lub pro-
gram studiów i którzy mogą poszczycić 
się znaczącymi osiągnięciami naukowy-
mi, artystycznymi lub sportowymi, po-
twierdzonymi udziałem w konkursach 
(olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego 
lub międzynarodowego.  
    Wnioski o przyznanie Stypendium 
Burmistrza Miasta Kalety składać moż-
na od 1.09.2016 r. do 30.09.2016 r.        
w przypadku studentów od 1.10.2016 r. 
do 31.10.2016 r.  
    Formularze wniosków można pobie-
rać w Urzędzie Miejskim, II piętro, po-
kój nr 14 lub ze strony internetowej:
  www.bip.kalety.pl 

Stypendium Burmistrza 
Miasta Kalety  

dla najzdolniejszych 
uczniów i studentów  

Umowa na przebudowę      
ulicy Gwoździa  

podpisana     

W  dniu 25 lipca 2016 roku zosta-
ła zawarta umowa na 

„Przebudowę drogi gminnej ul. Gwoź-
dzia w Kaletach wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej”.  
    Wykonawcą jest Firma HUCZ Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą: 42-283 Boro-
nów ul. Częstochowska 14. Termin za-
kończenia prac ustalono na 10 listopada 
2016 roku. Wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu umowy zostało ustalone       
w przetargu nieograniczonym kwotą 
brutto 693.854,76 zł zgodnie z przedło-
żoną ofertą Wykonawcy.  

Rozpoczęto ostatni etap budowy "Małego Rynku"         
w Kaletach     

Za  kilka tygodni na-
sze miasto będzie 

mogło się już poszczycić 
swoim "Małym Rynkiem".
  
    Prace nad przebudową 
zdegradowanego obszaru 
śródmieścia rozpoczęły się   
w kwietniu. Od tego czasu 
m.in. przebudowano sieć 
elektryczną, wodociągową       
i kanalizacji deszczowej oraz 
trwają prace wykończeniowe 
elewacji budynków tworzą-
cych pierzeję południową       
i zachodnią małego rynku 
Właśnie trwają prace nad 
utwardzaniem terenu.  
    Płyta rynku wykonana 
zostanie z połączenia kostek 
betonowych i granitowych. 
Już wkrótce na placu od stro-
ny północnej zabudowana 
będzie wolnostojąca przesło-
na z elementami małej archi-
tektury.  

Informacja o możliwości 
zakupu trylinki  
porozbiórkowej  
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Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród   

T radycyjnie, jak co roku, również 
tego lata komisja konkursowa    

w składzie: Irena Nowak – przewodni-
cząca, Agnieszka Kwoka oraz Marek 
Parys dokonała oględzin posesji zgło-
szonych do konkursu na najładniejszy 

balkon i przydomowy ogród.  
   Jury miało bardzo trudne zadanie aby 
wybrać zwycięskie ogrody i balkony, 
ponieważ pomysłowości w aranżacji 
swoich posesji naszym mieszkańcom nie 
brakowało. Komisja miała okazję podzi-

wiać przepiękne rabaty, krzewy, pnącza 
ale również małą architekturę ogrodową 
taką jak oczka wodne, fontanny i bruko-
wane alejki.  
 

Jury po naradzie zdecydowało, że zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali:  

 

I miejsce p. Rafał Penkaty  

II miejsce p. Bronisław Walczak  

KATEGORIA: NAJPIĘKNIEJSZY PRZYDOMOWY OGRÓD 
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KATEGORIA: NAJPIĘKNIEJSZY BALKON 

I miejsce p. Danuta Świder z Jędryska  

II miejsce p. Stefania Marciniak Mocek  
z centrum Kalet  

III miejsce p. Sylwia Radziej  

MATERIAŁ PŁATNY 
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Fundusz Alimentacyjny - nowy okres świadczeniowy 2016/2017     

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego na nowy 

okres świadczeniowy 2016/2017                  

są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z 
kompletem dokumentów, ustalenie prawa 
do świadczeń oraz ich wypłata przysłu-
gujących za miesiąc październik 
następuje do dnia 31 października. 
W przypadku złożenia wniosku komplet-
nego w okresie od dnia 1 września do 
dnia 31 października, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc październik następuje do dnia 
30 listopada. 
Dokumenty dotyczące osoby ubiegają-
cej się/osoby wychowującej dziecko 
uprawnione do pobierania świadczeń              
z funduszu alimentacyjnego: 
Potwierdzenie tożsamości: dokument 
tożsamości 
Stan cywilny wnioskodawcy (w przypad-
ku osoby pełnoletniej ubiegającej się o 
fundusz -stan cywilny osoby, przez którą 
jest wychowywana) 
•kawaler/panna – brak dokumentu  
•żonaty/zamężna – dowód osobisty  

•separacja – prawomocny wyrok sądu 
orzekający separację  
•rozwiedziony/a – prawomocny wyrok 
sądu orzekający rozwód lub odpis aktu 
małżeństwa z adnotacją o rozwodzie  
•wdowa/wdowiec- akt zgonu małżonka  
Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnolet-
nich członków rodziny) 
 
W okresie świadczeniowym 2016/2017 
należy wykazać dochody za rok 2015 
uwzględniając zmiany wysokości do-
chodów członków rodziny.  
 
 

Od 1 sierpnia 2016 roku Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych (Urząd Skar-
bowy) lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych (ZUS) oraz z rejestrów 
publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio: 
•informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określo-
nych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego  
•informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych 
płatników i okresach opłacania przez nich tych składek  
•zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;  
•informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obej-
mującej następujące dane. 
    Oznacza to że osoby, które zamierzają ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 
rodzinne na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2016/2017 nie mają obowiązku dostarczania zaświadczeń z Urzędu 
Skarbowego oraz ZUS. 
 

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn niele-
żących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołą-
czenia tych informacji lub zaświadczeń. 
 

Dostarczenie pozostałych dokumentów tj. zaświadczenia i oświadczenia, dokumentujących sytuację dochodową pełnolet-
nich członków rodziny nadal spoczywa na osobach ubiegających się o świadczenia. 

INFORMACJE MOPS KALETY 

Trwa Plebiscyt "Ambasador Marki Śląskie" - głosuj na Miasto Kalety!     

W  2006 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gli-
wicach wraz z Dziennikiem Zachodnim i Polskim Radiem 

Katowice zainicjowała powołanie honorowego wyróżnienia pod 
nazwą „Marka-Śląskie”, które w 2009 roku zostało wpisane w Stra-
tegię Rozwoju Województwa Śląskiego jako stały element promo-
cji.  
    Od tego roku dodatkowym tytułem przyznawanym w głosowaniu 
Czytelników i Internautów Dziennika Zachodniego będzie tytuł Amba-
sador Marki Śląskie. Spośród wszystkich firm, instytucji i osób zgło-
szonych do tytułu Marka Śląskie, nasi Czytelnicy wybiorą Ambasadora 
Marki Śląskie.  
    Zachęcamy naszych mieszkańców do oddania głosu na MIASTO KALETY.  

Głosować można na 3 sposoby:  
- klikami na stronie www.dziennikzachodni.pl- 1 klik to jeden głos (można oddać 5 głosów z jednego urządzenia)  
- na Facebook’u - 1 głos to 3 punkty w głosowaniu (można oddać jeden głos dziennie z jednego urządzenia)  
- SMS-owo - 1 SMS to 10 głosów w konkursie (bez limitu). Koszt 1 SMS-a to 2,46 zł brutto.  
Głosowanie wystartowało 29 lipca o godz. 12.00 i potrwa do 26 sierpnia, do godz. 11.59.  

Laureat otrzyma Statuetkę Ambasador Marki Śląskie, której wręczenie nastąpi podczas gali finałowej 3 września br.  
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DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 
POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ 

DOCHODU NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA 
KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO 

CZŁONKA RODZINY  
INDYWIDUALNIE 

•oświadczenia członków rodziny o do-
chodach osiągniętych w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres świadczenio-
wy, innych niż dochody podlegające opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych na zasadach określonych 
w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 
30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. ) 
Działalność gospodarcza (dotyczy osób, 
które taki dochód uzyskiwały): 
•oświadczenia członków rodziny rozli-
czających się na podstawie przepisów                                   
o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne o dochodzie osią-
gniętym w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres zasiłkowy 
Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, 
które taki dochód uzyskiwały) 
•zaświadczenie właściwego organu gmi-
ny, nakaz płatniczy albo oświadczenie o 
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażo-
nej w hektarach przeliczeniowych ogól-
nej powierzchni w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy 
•umowa dzierżawy w przypadku oddania 
części lub całości znajdującego się w 
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego 
w dzierżawę  
•umowę o wniesieniu wkładów grun-
towych w przypadku wniesienia gospo-
darstwa rolnego do użytkowania przez 
rolniczą spółdzielnię produkcyjną  
Ośrodek jest obowiązany do samodziel-
nego uzyskania od organów podat-
kowych (Urząd Skarbowy) lub ministra 
właściwego do spraw finansów public-
znych, organów emerytalno-rentowych 
(ZUS) oraz z rejestrów publicznych, 
drogą elektroniczną lub drogą pisemną, 
odpowiednio: 
•informacji o dochodzie podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych na zasadach określo-
nych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e 
i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych, każdego członka rodziny, 
udzielanych przez naczelnika właściwego 
urzędu skarbowego  
•informacji o wysokości składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, w tym infor-
macji o wysokości składek od poszcze-
gólnych płatników i okresach opłacania 
przez nich tych składek  

•zaświadczenia lub informacji o zgłosze-
niu do ubezpieczeń społecznych;  
•informacji o legitymowaniu się odpo-
wiednim orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub stopniu niepełnosprawności 
obejmującej następujące dane. 

WAŻNE!!! 
W przypadku braku możliwości samo-
dzielnego uzyskania przez Ośrodek infor-
macji lub zaświadczeń z przyczyn niele-
żących po stronie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kaletach, Ośrodek 
będzie wzywał wnioskodawcę do dołą-
czenia tych informacji lub zaświadczeń. 
Inne dane: 
Alimenty świadczone na rzecz innych 
osób/zasądzone na rzecz osób w rodzinie 
w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy należy potwierdzić 
poniższymi dokumentami. 
W przypadku gdy osoba uprawniona nie 
otrzymała alimentów albo otrzymała je   
w wysokości niższej od ustalonej w wy-
roku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 
zawartej przed mediatorem: 
•odpis podlegającego wykonaniu orze-
czenia sądu zasądzającego alimenty na 
rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną 
lub odpis protokołu posiedzenia zawiera-
jącego treść ugody sądowej, lub odpis 
zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej 
przed mediatorem, zobowiązujących do 
alimentów na rzecz osób w rodzinie lub 
poza rodziną  
•przekazy lub przelewy pieniężne doku-
mentujące wysokość zapłaconych ali-
mentów, jeżeli członkowie rodziny są 
zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą 
sądową lub ugodą zawartą przed media-
torem do ich płacenia na rzecz osoby 
spoza rodziny.  
•zaświadczenie organu prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne o całkowitej 
lub częściowej bezskuteczności egzekucji 
alimentów, a także o wysokości wyeg-
zekwowanych alimentów, lub  
•informację właściwego sądu lub właści-
wej instytucji o podjęciu przez osobę 
uprawnioną czynności związanych z wy-
konaniem tytułu wykonawczego za gra-
nicą albo o niepodjęciu tych czynności,   
w szczególności w związku z brakiem 
podstawy prawnej do ich podjęcia lub 
brakiem możliwości wskazania przez 
osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 
dłużnika alimentacyjnego za granicą, 
jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą  
•zaświadczenie lub oświadczenie po-
twierdzające bezskuteczność egzekucji 
alimentów w okresie ostatnich dwóch 
miesięcy 
Utrata dochodu (oznacza utratę do-
chodu spowodowaną: uzyskaniem prawa 

do urlopu wychowawczego, utratą prawa 
do zasiłku lub stypendium dla bezrobot-
nych, utratą zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, utratą zasiłku przedemery-
talnego lub świadczenia przedemerytal-
nego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub 
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
wyrejestrowaniem pozarolniczej działal-
ności gospodarczej lub zawieszeniem jej 
wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 
1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.               
o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 
672 ze zmianami), utratą zasiłku 
chorobowego, świadczenia rehabilitacy-
jnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, utratą zasąd-
zonych świadczeń alimentacyjnych         
w związku ze śmiercią osoby zobowi-
ązanej do tych świadczeń lub utratą 
świadczeń pieniężnych wypłacanych        
w przypadku bezskuteczności egzekucji 
alimentów w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do świadczeń alimentacy-
jnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, 
utratą zasiłku macierzyńskiego,                
o którym mowa w przepisach o ubezpiec-
zeniu społecznym rolników) 
•dokument określający datę utraty do-
chodu (na przykład świadectwo pracy, 
decyzja o wyrejestrowaniu działalności 
gospodarczej,  
•dokument potwierdzający miesięczną 
wysokość utraconego dochodu na przy-
kład rozliczenie podatkowe "PIT" ade-
kwatny do osiągniętych dochodów za rok 
bazowy lub zaświadczenie  
Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie 
dochodu spowodowane: zakończeniem 
urlopu wychowawczego, uzyskaniem 
prawa do zasiłku lub stypendium dla bez-
robotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, uzyskaniem 
zasi łku  przedemerytalnego  lub 
świadczenia przedemerytalnego, nauczy-
cielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
a także emerytury lub renty, renty rodzin-
nej lub renty socjalnej, rozpoczęciem po-
zarolniczej działalności gospodarczej lub 
wznowieniem jej wykonywania po okresie 
zawieszenia w rozumieniu art. 14 a ust. 1d 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, uzyskaniem 
zasiłku chorobowego, świadczenia reha-
bilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem 
świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem 
zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa 
w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników). 



 

  www.kalety.pl 

Nr 8 (292) 
 

18         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

Sprzedam mieszkanie 30m2 w Kaletach przy ul. 1 Maja 66/1 (parter). 
 tel.: 783 661 159 

O środek Pomocy Społecznej          
w Kaletach informuje o możli-

wości skorzystania z pomocy w formie 
dożywiania przeznaczonej dla dzieci     
i młodzieży realizujących obowiązek 
szkolny.  
    Aby ubiegać się o tego rodzaju wspar-
cie, należy spełnić warunki: 
1. kryterium dochodowego, które nie 
może przekroczyć 150% kryterium do-
chodowego na osobę w rodzinie określo-
nego w ustawie o pomocy społecznej, 
tj. 771,00 zł. Kryterium dla rodziny 2 -
osobowej wynosi 1 542,00 zł netto , dla 
rodziny 3-osobowej wynosi 2 313,00 zł 

netto, dla rodziny 4-osobowej wyno-
si  3 084,00 zł netto, dla rodziny 5-
osobowej wynosi 3 855,00 zł netto, dla 
rodziny 6-osobowejwynosi 4 626,00 zł 
netto 
2. jednocześnie rodzina musi być do-
tknięta co najmniej jednym z powodów 
o których mowa w art. 7 ustawy o pomo-
cy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
tj. ubóstwa; sieroctwa ;bezdomności; 
bezrobocia; niepełnosprawności; długo-
trwałej lub ciężkiej choroby; przemocy 
w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar han-
dlu ludźmi; potrzeby ochrony macie-
rzyństwa lub wielodzietności; bezradno-
ści 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, ochronę uzupeł-
niającą lub zezwolenie na pobyt czaso-
wy udzielone w związku z okoliczno-

ścią, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 
1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach; trudności w 
przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego; alkoholizmu lub nar-
komanii; zdarzenia losowego i sytuacji 
kryzysowej; klęski żywiołowej lub eko-
logicznej. 
    Pomyśl już dziś o obiadach dla swo-
jego dziecka, aby mogło od września 
regularnie spożywać smaczne, zdrowe 
obiady w swojej szkole lub przedszko-
lu. 
    Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kaletach przy 
ul.Żwirki i Wigury 2 – pokój Nr 8 i 7 - 
I piętro budynku Urzędu Miejskiego 
w Kaletach 
MOPS Kalety  

czynny w godzinach:  

poniedziałek 730 – 1700 
wtorek, środa, czwartek 730-1530 
piątek 730-1400 

Komunikat o posiłkach dla przedszkolaka i ucznia!    

OGŁOSZENIE DROBNE 

M iejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kaletach – Dział 

Świadczeń Rodzinnych informuje 
wszystkie osoby, które są uprawnione 
do pobierania zasiłku rodzinnego,        
a których dzieci rozpoczynają naukę 
w szkole ponadgimnazjalnej,  o możli-
wości ubiegania się o tzw. dodatek       
z tytułu dojazdu dziecka z miejsca 

zamieszkania  do miejscowości, w któ-
rej znajduje  się siedziba szkoły po-
nadgimnazjalnej.  
   W tym celu należy przedstawić za-
świadczenie ze szkoły, iż dziecko jest 
uczniem danej szkoły do dnia 16 wrze-
śnia br. (dodatek wynosi 63,00 zł). 
    Można również ubiegać się o dodatek 
na zakwaterowanie ucznia, w związku     
z zamieszkiwaniem w miejscowości,       
w której znajduje się siedziba szkoły 
ponadgimnazjalnej w wysokości 105,00 
zł miesięcznie. W tym celu należy 
przedstawić zaświadczenie ze szkoły 
oraz potwierdzenie tymczasowego za-
meldowania ucznia poza miejscem za-
mieszkania w terminie do dnia 16 
września br. 

    Przypomina się także osobom, któ-
rych dzieci kontynuują naukę w szkole 
ponadgimnazjalnej, o konieczności 
dostarczenia do dnia 16 września br. 
zaświadczenia potwierdzającego fakt 
nauki w roku szkolnym 2016/2017         
w szkole ponadgimnazjalnej pod rygo-
rem uchylenia dodatku z tytułu rozpo-
częcia roku szkolnego, dodatku z tytułu 
dojazdu do szkoły lub dodatku z tytułu 
zakwaterowania ucznia poza miejscem 
zamieszkania. 
 
    Więcej informacji w biurze świad-
czeń rodzinnych – parter Urzędu Mia-
sta lub pod nr telefonu 3527 656. 

Dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazd i na zakwaterowanie. 

Renata Czudaj 

Renata Czudaj 

Uzyskanie dochodu w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy: 
•zaświadczenie o dochodzie uzyskanym 
netto za drugi przepracowany miesiąc. 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 

świadczeń rodzinnych na nowy okres 

zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane 

od dnia 1 września. 

    W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz       
z kompletem dokumentów do dnia 30 
września, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 30 listopada. 
    W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz        
z dokumentami w okresie od dnia 1 paź-
dziernika do dnia 30 listopada, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 31 
grudnia. 

Renata Czudaj 
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Podziękowanie za pomoc w organizacji Święta Gminnego w Drutarni  
 

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kaletach– Drutarni oraz współorganizatorzy Święta Gminnego, 
które odbyło  się w Drutarni w dniach 16-17 lipca br., pragną przekazać serdeczne podziękowania za po-

moc w organizacji oraz  pomoc finansową przekazaną na ww. cel.  
Poniżej przedstawiamy listę darczyńców. 

1.Urząd Miejski – Kalety 
2. Miejski Dom Kultury – Kalety 
3. Sklep Pola – Halina Watoła – Kalety 
4. Sklep  BM- Małgorzata Brol – Kalety 
5. Sklep Butik – Gabriela Maruszczyk – Kalety 
7.Sklep Lewiatan – Joanna i Jacek Olek – Kalety 
8. Sklep Ivivi Fashion – Iwona Gansiniec – Kalety 
9.  Sklep Joanna – Joanna Kandzia – Gabryś – Kalety 
10. Sklep Wielobrażnowy – Aleksandra Lisiecka  - Kalety 
11.Sklep Spożywczo- Drogeryjny Duet –  
           Anna Budny–Kalety 
12.Sklep Farb i Lakierów samochodowych –  
       Adam Kurpicki - Kalety 
13.Firma budowlana – Czesław Krus - Kalety 
14. Firma Stolko – Krzysztof Rogocz- Kalety 
15..Firma Dtutex – Joanna i Mirosław Ocelok- Kalety 
16. Firma Framar – Maria i  Franciszek Jagusiak- Kalety 
17.Firma Handlowo- usługowa Joanna –  
          Anna Parys i  Joanna Czornik- Kalety 
18. Tartak – Jacek Rogocz- Kalety 
19.Bukieciarnia – Joanna Sendel- Kalety 
20.Gminna Spółdzielnia – Piekarnia- Kalety 
21. Usługi Transportowe – Bogdan Klyta- Kalety 
22. Salon Fryzjerski Venus – Magdalena Lach- Kalety 
23.Skład węgla Tadex – Tadeusz Szczepaniak- Kalety 
24. Art. Beauty – Grzegorz i Agnieszka Drzazga- Kalety 
25. Apteka Rodzinna – Anna i Michał Olszewscy- Kalety 
26..Restauracja Bistro -  Casino Sabina Respondek- Kalety 
27.Restauracja Gościnna – Dariusz Więcek- Kalety, Psary 
28.Pizzeria i Restauracja La Costa –  
               Faustyn Surowiec- Kalety 
29.Pracownia Ceramiki i Galeria – Anna Rupik- Kalety 
30. Apteka Zdrowie – 
   Marta Pirecka i Robert Piątkowski- Kalety 
31. Agencja  Ubezpieczeniowa –  
      Barbara i Mariusz Jegier- Kalety 
32. Piekarnia – Ciastkarnia Maj –  
   Marek Majchrzyk- Kalety, Lubsza 
33. Fryzjerstwo – Kosmetyka –  
         Anna Parys i Dominika Pyżlak- Kalety 
34.Piekarnia – Cukiernia –  
              Beata i Michał Łubowski- Kalety, Lubliniec 
35. Hurtownia Elektryczna El –Vid-  
            Michał Parys  Marian Budny- Kalety 
36. Klaudia Kabus- Kalety 
37.Tadeusz Cer - Drutarnia 
38.Maria Dzieżok - Drutarnia 

39.Sabina Łotocka - Drutarnia 
40. Barbara Emirska- Drutarnia 
41. Maja i Piotr Kandzia - Tworóg 
42. Mirosław Bańczyk- Drutarnia 
43. Eugeniusz Machura- Drutarnia 
44. Jadwiga i Oskar Peła- Drutarnia 
45. Anna i Janusz Bawełek- Kalety 
46. Iwona i Marek Bańczyk- Kalety 
47. Ruta i Jerzy Baranowski - Kalety 
48. Ewa i Michał Wiatrek - Drutarnia 
49. Danuta i Stefan Lange- Drutarnia 
50.Radosława i Adam Gabryś - Kalety 
51.Iwona i Damian Jelonek- Drutarnia 
52. Zbigniew Wędrychowicz- Drutarnia 
53. Krystyna i Krzysztof Broncel- Kalety 
54. Dominika i Paweł Jeziorski- Drutarnia 
55. Sklep Stalmot – Piotr Wilk- Koszęcin 
56.Sklep Agawa – Joanna Krus- Koszęcin 
57.Sklep  Tęcza – Teofil Piskoń- Koszęcin 
58.Sklep Hydrex – Janina Jaszczut- Koszęcin 
59. Sklep Sara – Gabriela Łozińska- Koszęcin 
60. Sklep Andrea  - Arnold Dombek- Koszęcin 
61.Sklep Firanka – Krystyna Kosmała- Koszęcin 
62.Sklep White and Black – Urszula Pęsik- Koszęcin 
63.Sklep Express II – Edward Klyta- Koszęcin 
64.Firma  Ares- Koszęcin 
65.Firma Makita – Maria Brol- Koszęcin 
66.Firma MelBet – Dominika Bogacka- Koszęcin 
67.Firma Husqvarna – Barbara i Andrzej Czaja- Koszęcin 
68.Delikatesy Centrum- Koszęcin 
69.Serwi Ogumienia- Janusz Skiba- Koszęcin 
70.Gospodarstwo Ogrodnicze – 
        Bernadeta Widera- Koszęcin- Koszęcin 
71. Handel Obwoźny Ratatuj –  
            Marlena Ziora- Koszęcin, Konopiska 
72..Gospodarstwo ogrodnicze –  
             Mirosława i Marek  Skiba- Koszęcin 
73.Studio Stylizacji Paznokci i Kosmetyka –  
               Monika Umlauf- Koszęcin 
74.Zkład Masarski – Kornelia i Janusz Maruszczyk-  
              Koszęcin, Strzebiń 
75.Zakład Masarski – Łucjan Malcher- Lisów 
76.Firma Napkins  - Romuald Bonk- Sadów, Kalety 
77.Firma Duofest Caering – Slawomir Graupner- Strzebin 
78. Zakład Wędliniarski – 
    Anna i Dominik Lubos – Drutarnia, Nakło Śląskie 
79.Anonimowi Ofiarodawcy z Drutarni i Kalet  i Koszęcina 
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

11 września odbędzie się III przejazd rowerowy szlakiem „Leśno Rajza”.  

11 listopada, o godzinie 11.00, w Zielonej odbędzie się  V Bieg Niepodległości. Regulamin i karty zgłoszeń znaleźć można na 
www.kalety.pl  Termin zapisów mija 28 października. Nie będzie możliwości zapisów w dniu biegu. 

27 sierpnia odbędzie się VII Tarnogórski Integracyjny Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych. 

27 sierpnia odbędzie się festyn parafialny w Miotku. 

17 września w Jędrysku stowarzyszenie Nasze Kalety oraz Miasto Kalety organizują VI Rodzinne Grzybobranie. 

24 września w Ichtioparku odbędzie się organizowana przez stowarzyszenie Leśna Kraina Górnego Śląska impreza pod nazwą 
„Święto Lasu”. Gwiazdą imprezy będzie Marcin Daniec. 

3 i 4 września organizowane będzie tradycyjne „Święto Truszczycy”. 


