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Nowa karetka pogotowia ratunkowego już w służbie 

mieszkańcom naszego miasta   

27  kwietnia w kaletańskiej stacji pogotowia ratunkowego odbyło się 
symboliczne przekazanie nowego ambulansu, który zastąpił dotych-

czasową karetkę pogotowia stacjonującą w Kaletach. Został on przekazany 

dla ratowania życia mieszkańców naszego miasta z Wojewódzkiego Pogoto-

wia Ratunkowego w Katowicach.  
    Nowa karetka wyposażona jest w najbardziej zaawansowany sprzęt medyczny 

za blisko 400.000 zł i jednocześnie jest najnowocześniejszą karetką w powiecie 

tarnogórskim. Jest to mały OIOM na kółkach.  

    Kolejnym etapem rozwoju kaletańskiej stacji pogotowia ratunkowego będą 
działania Miasta Kalety w kierunku przekształcenia profilu ambulansu z "P"- prze-

wozowej na "S"- specjalistyczną, w skład której oprócz ratowników medycznych 

wchodzi również lekarz.  
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PODZIĘKOWANIE 
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 

Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych  

śp. Jana Kandora 
serdeczne podziękowania składa żona i dzieci z rodzinami. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz okazali wiele duchowego 

wsparcia, współczucia i życzliwości. 

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziny, znajomych, delegacji oraz księdza. 

Dziękujemy za Waszą obecność, złożone wieńce i kwiaty, które są wyrazem pamięci i serdeczności, 

 jaką obdarzyliście zmarłego.  

21 kwietnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się zebranie Grupy Zakupowej Kalety (GZK). Zebranie           

dotyczyło podpisania porozumienia pomiędzy członkami grupy a liderem– Miastem Kalety. 

 27 kwietnia w kaletańskiej stacji pogotowia ratunkowego odbyło się symboliczne przekazanie nowego ambulansu. 

14 maja odbyło się VI Święto Zielonej. 

26 kwietnia w PSP nr 1 w Kaletach odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni ekologicznej. 

15 kwietnia w Miejskim Domu Kultury odbył się VII Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Języku Polskim.  

15 kwietnia w PSP nr 1 odbył się XXVI Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 

25 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu przebudowy 

Drogi Wojewódzkiej nr 908.  

6 do 8 maja na Campingu „Rozbark” w Kaletach – Zielonej odbył się okręgowy zlot caravaningowy o tematyce bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. 

28 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

3 maja w Kaletach miały miejsce uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

W dniach 29-30 kwietnia rozegrano Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

1 maja na Orliku rozegrano Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

13 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się konferencja na zakończenie realizacji projektu pn. 

“Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu 

Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”. 

22 kwietnia w Katowicach miała miejsce uroczysta gala wręczenia "Zielonych czeków" – nagród przyznawanych corocznie 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. W tym roku nagro-

da przyznana została m.in. mieszkance naszego miasta– Pani Katarzynie Wojtal. 

22 kwietnia odbyła się uroczystość Święta Ziemi w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Kaletach. 

28 i 29 kwietnia świętowano Dzień Ziemi w kaletańskich szkołach podstawowych. 

17 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się gala laureatów wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego. W gronie nagrodzonych znalazł się uczeń kaletań-
skiego gimnazjum Aleksy Walczak. 

25 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach odbył się XVII Międzygminny Konkurs Matematyczny. 

16 maja bieżącego roku dokonano odbioru remontu nawierzchni ulicy Nałkowskiej, Słowackiego i Tylnej. 

14 maja, w sobotę, nasze miasto odwiedziła grupa mieszkańców Prudnika– miasta Cittaslow z województwa opolskiego. 

21 kwietnia odbył się odbiór prac związanych z utwardzeniem terenu przy boisku LKS Małapanew Kuczów.  

14 maja na zbiorniku Zielona Górna zostały rozegrane zawody wędkarskie o Puchar Zielonej.  

Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS 



 

  www.kalety.pl 

Nr 5 (289) 
 

4       Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                       MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

11  kwietnia grupa uczniów Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Kaletach wraz z opiekunem 

Panią Ewą Bilińską, Dyrektor Dorotą 
Mańczak oraz burmistrzem Miasta 

Kalety Klaudiuszem Kandzią odbiera-

li z rąk prezesa WFOŚiGW w Katowi-

cach Andrzeja Pilota nagrodę w dru-
giej edycji konkursu pt.  

ZIELONA PRACOWIA_PROJEKT. 
    Przedmiotem konkursu było utworze-

nie ekopracowni na potrzeby nauk przy-

rodniczych, biologicznych, ekologicz-

nych, geograficznych, chemiczno-

fizycznych czy geologicznych.  

    Dofinansowanie w kwocie przeszło  

13 tysięcy złotych przeznaczone zostało 

na utworzenie w Publicznej Szkole Pod-

stawowej nr 1 pracowni ekologicznej,   

w której znalazły się min. rzutnik multi-

medialny, mikroskopy i symulatory pro-

cesów przyrodniczych. Realizacja pro-

gramu przyczyni się do kształtowania 

świadomości ekologicznej i właściwych 

postaw wobec środowiska, a nauka        

w nowoczesnej ekopracowni, dzięki 

możliwości prowadzenia obserwacji        

i doświadczeń, pozwoli uczniom na zdo-

bycie umiejętności perspektywicznego 

myślenia.  

     Uroczyste otwarcie nowej pracowni 

nastąpiło 26 kwietnia. Uczestniczył       

w nim Prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot.  

W PSP 1 powstanie kolejna pracownia ekologiczna dofinansowana przez WFOŚiGW 
w Katowicach  

Agnieszka Kwoka 

W  miesiącu kwietniu  zakończo-

no montaż na terenie naszego 
miasta dwóch samoobsługowych stacji 

naprawy rowerów.  
    Te jeszcze wciąż rzadko spotykane 

urządzenia, zaprezentowane zostały pod-

czas VI konferencji w sprawie rozwoju 

Zielonej, jaka odbyła się w marcu tego 

roku.  

    Jedno urządzenie zainstalowane zosta-

ło w parku w Jędrysku, jako miejscu , 

gdzie łączą się szlaki rowerowe i przy-

rodniczo-dydaktyczne, zaś druga stacja 

naprawy stanęła nie gdzie indziej, jak      

w stolicy Leśnej Rajzy – Zielonej, obok 

drewnianego kuźnika.  

    Samoobsługowe stacje naprawy rowe-

rów to niewątpliwie bardzo przydatne 

elementy infrastruktury sportowo-

turystycznej, które z pewnością nie raz 

"uratują" cyklistów, podróżujących 

ścieżkami Leśnego zakątka Śląska.  

Miasto Kalety zadbało o cyklistów  

Agnieszka Kwoka 
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XXVI Miejski Konkurs Matematyczny   

15  kwietnia 2016 r. w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 1       

w Kaletach odbył się dwudziesty szó-

sty Konkurs Matematyczny dla 

uczniów szkół podstawowych i gimna-

zjum. Do eliminacji przystąpiło łącz-
nie 30 uczniów (17 uczniów ze szkół 

podstawowych z Kalet, Miotka i Vit-

kova oraz 13 uczniów z Gimnazjum     

w Kaletach i Miotku).  
    Uczniowie przez godzinę rozwiązy-

wali test złożony z 8 zadań. Maksymal-

nie mogli zdobyć 80 pkt. Kwalifikację 
do kolejnego etapu uzyskiwali ucznio-

wie, którzy osiągnęli największą liczbę 
punktów. Po sprawdzeniu prac, komisja 

pracująca pod przewodnictwem pana dra 

Józefa Kalinowskiego, wyłoniła zwy-

cięzców.  

 

Szkoła Podstawowa 

I miejsce Wiktor Czornik 

PSP1 Kalety 48 pkt. 

II miejsce Ondrej Sama-

rek Vitkov 45 pkt. 

III miejsce Dawid Kubica 

PSP1 Kalety 43 pkt. 

IV miejsce David Jirout 

Vitkov 35 pkt.  

IV miejsce Karolina Da-

nickova Vitkov 35 pkt. 

V miejsce Jan Leher Vit-

kov 34 pkt.  

 

 

Gimnazjum 

I miejsce Aleksy Walczak ZS Kalety 75 

pkt.  

II miejsce Wiktor Piecuch ZS Kalety 16 

pkt.  

III miejsce Natalia Ru-

pik ZS Kalety 15 pkt. 

III miejsce Matylda 

Stebel ZSiP w Kaletach 

Miotek 13 pkt.  

IV miejsce Oliwia Gu-

der ZS Kalety 11 pkt. 

IV miejsce Aleksander 

Wons ZS Kalety 11 pkt. 

V miejsce Mateusz Mu-

sik ZS Kalety 10 pkt. 

V miejsce Agata Kot 

ZS Kalety 10 pkt.   

   

    Uroczyste podsumowanie wyników 

konkursu odbyło się tego samego dnia. 

Nagrody zwycięzcom wręczył burmistrz 

miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz 

przewodniczący Rady Miejskiej w Kale-

tach Eugeniusz Ptak. Wszystkim 

uczniom, którzy mieli odwagę zmierzyć 
się z niełatwym testem matematycznym 

oraz ich nauczycielom serdecznie dzię-
kujemy i gratulujemy.  

     Słowa podziękowania kierujemy rów-

nież do p. Józefa Kalinowskiego za przy-

gotowanie zadań dla uczniów i meryto-

ryczne przeprowadzenie konkursu oraz 

dyrektor PSP 1 w Kaletach Dorocie 

Mańczak za organizację wydarzenia.  

15  kwietnia w Miejskim Domu 

Kultury odbył się VII Mię-
dzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Ję-
zyku Polskim dla gimnazjalistów oraz 

V Wojewódzki Konkurs Wiedzy          

o Języku Polskim dla maturzystów. 

Obydwa konkursy przeprowadzone 

zostały we współpracy ze Studenckim 

Kołem Językoznawców działającym 

przy Uniwersytecie Opolskim pod 

opieką naukową dr Danuty Lech-

Kirstein.  

    Patronat nad całością po raz kolejny 

objęła prof. Janina Hajduk Nijakowska, 

dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturo-

znawstwa UO w Opolu oraz burmistrz 

Kalet Klaudiusz Kandzia, a organizacyj-

nie imprezę wspomógł Miejski Dom 

Kultury.  

    W konkursie wzięły udział następują-
ce szkoły: Gimnazjum nr 1 w Lublińcu, 

Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach, 

Gimnazjum w Kaletach Miotku, Gimna-

zjum w Koszęcinie, Gimnazjum w Kale-

tach ( gospodarz imprezy), I LO im. A. 

Mickiewicza w Lublińcu, LO z Psar, 

Z e s p ó ł  S z k ó ł  B u d o w l a n o -

Architektonicznych w Tarnowskich Gó-

rach, I LO im. S. Sempołowskiej w Tar-

nowskich Górach.  

    Na początku goście zostali przywitani 

przez Burmistrza Kalet Pana Klaudiusza 

Kandzię oraz Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Pana Euge-

niusza Ptaka, którzy 

życzyli wszystkim 

uczestnikom sukcesu, 

zaś w imieniu organi-

zatora zebranych ser-

decznie powitał dyrek-

tor Publicznego Gim-

nazjum w Kaletach Pan 

Krzysztof Lisiecki. 

Uczestnicy otrzymali 

również pamiątkowe 

gadżety.  

    Następnie dr Danuta Lech- Kirstein 

wygłosiła prelekcję połączoną z prezen-

tacją multimedialną pt. „Do sukcesu 

przez mowę”. Po uroczystym otwarciu 

oraz poczęstunku uczniowie zabrali się 
do pracy. Zmierzyli się z pełnym puła-

pek tekstem dyktanda oraz testem języ-

kowym.  

   Krzysztof Lisiecki

          Barbara Duda  

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim  
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Marek Parys 

22  kwietnia br. w auli Wyższej 

Szkoły Technicznej w Kato-
wicach miała miejsce uroczysta gala 

wręczenia "Zielonych czeków" – na-

gród przyznawanych corocznie przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach z okazji Dnia Ziemi. 
     W kategorii edukacja ekologiczna 

dzieci i młodzieży laureatem została 

m.in. Pani Katarzyna Wojtal, mieszkan-

ka naszego miasta, która reprezentowała 

zespół nauczycielski z Zespołu Szkół 

Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich 

Górach. Uzasadnieniem przyznania tej 

prestiżowej nagrody była organizacja 

przez zespół konkursów ekologicznych 

dla młodzieży, przyrodniczych zajęć 
otwartych oraz kreowanie systemu edu-

kacji proekologicznej.  

     Pani Katarzynie serdecznie gratuluje-

my!  

Mieszkanka naszego miasta uhonorowana nagrodą      
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

Klaudiusz Kandzia 

„Dzień Ziemi”  
w Miejskim Przedszkolu nr 1  

w Kaletach   

22  kwietnia odbyła się uroczy-
stość święta Ziemi w Miejskim 

Przedszkolu Nr 1 w Kaletach, którą 
przygotowały dzieci z grupy „Misie” 

wraz z wychowawczyniami Anną 
Franke - Szołtysik i Justyną Lisiecką.  
    Dzieci w tym dniu przedstawiły te-

atrzyk o tematyce ekologicznej, szanowa-

nia przyrody i natury. Najmłodsza grupa 

przedszkolaków wystąpiła w roli postaci 

z bajek. Dzięki takim akcjom już od naj-

młodszych lat uczymy dzieci, aby nasza 

planeta, była czysta, zielona i wesoła. 

Zaszczyt udziału w pięknym przedsta-

wieniu przypadł w imieniu pana Burmi-

strza pracownikom Wydziału Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Marlenie 

Kurc oraz Ewie Czeluśniak.  

    Po części artystycznej starsze grupy 

przedszkolaków sadziły nowe kwiatki na 

terenie wokół budynku przedszkola. Ape-

le takie uczą prawidłowych postaw eko-

logicznych poczucia odpowiedzialności 

wobec otaczającej nas przyrody.  

W  poniedziałek, 25 kwietnia,         
w sali sesyjnej Urzędu Miejskie-

go w Kaletach odbyły się konsultacje 
społeczne dotyczące projektu przebu-
dowy Drogi Wojewódzkiej nr 908.  
   W konsultacjach uczestniczyli:   

- Przedstawiciele zarządu Dróg Woje-

wódzkich w Katowicach: Małgorzata 

Drożdżyńska- Dudzińska- kierownik pro-

jektu przebudowy DW 908 oraz Damian 

Famulok,  

- Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w 

Kaletach: Burmistrz Klaudiusz Kandzia, 

naczelnik wydziału Strategii i Rozwoju 

Gminy Jan Potempa,  

- Przedstawiciele Rady Miejskiej w Kale-

tach: Przewodniczący Eugeniusz Ptak, 

radny Alojzy Rupik, radna Mirosława 

Potempa.  

- mieszkańcy miasta Kalety - 23 osoby. 
 

   Na wstępie kierownik projektu przebu- 

  

dowy DW 908 przybliżyła zebranym 

główne założenia przebudowy drogi, ze 

szczególnym uwzględnieniem zmian, 

jakie planuje się wprowadzić w granicach 

administracyjnych miasta Kalety. Następ-

nym punktem konsultacji była konfronta-

cja projektu z oczekiwaniami mieszkań-
ców. Podczas godzinnej dyskusji zgłoszo-

no szereg propozycji modyfikacji projek-

tu m.in. o dodatkowe przejścia dla pie-

szych, uwzględnienie budowy zatoki au-

tobusowej w kierunku na Tarnowskie 

Góry (na wysokości istniejącego dziś 
przystanku na żądanie), poszerzenia jezd-

ni od mostu na Małej Panwi w kierunku 

skrzyżowania z ulicą Paderewskiego, 

przedłużenia nowego chodnika do ostat-

niego zabudowania w Miotku (dawny 

budynek leśny przy ul. Tarnogórskiej 2), 

uwzględnienia w projekcie dodatkowego 

pasa do skrętu w lewo na Mokrus         

(od strony Sośnicy).   Sporo kontrowersji  

Konsultacje społeczne w sprawie projektu przebudowy 
Drogi Wojewódzkiej nr 908 (ulicy Tarnogórskiej)  

wzbudziło planowanie postawienia sy-

gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 

908 z ulicami Paderewskiego i 30-lecia. 

Pojawił się również wniosek o ponowne 

przemyślenie budowy ronda na tym 

skrzyżowaniu, przy uwzględnieniu jego 

przesunięcia w kierunku wschodnim. 

    Wszystkie uwagi zgłoszone przez 

mieszkańców zostały zaprotokołowane 

celem przesłania ich do firmy zajmującej 

się projektem przebudowy DW 908 oraz 

do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
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Obchody "Dnia Ziemi" w kaletańskich szkołach podstawowych  

B udzenie wśród dzieci i młodzieży 

współodpowiedzialności za stan 
środowiska w przyszłości, poczucia 

troski o stan czystości najbliższego 

otoczenia oraz wychowanie w duchu 

miłości i szacunku do przyrody, to 

główne cele obchodów Dnia Ziemi        

w naszych szkołach. Jak co roku, 
wszystkie szkoły w Kaletach obchodzi-

ły wiosną święto Ziemi.  

    28 kwietnia 2016 r. Dzień Ziemi zo-

stał uczczony w Zespole Szkół w Miot-

ku. Uczniowie pod opieką p. Joanny 

Janczyk oraz p. Mirosławy Potempa 

pięknie recytowały wiersze, śpiewały 

piosenki, tańczyły oraz przedstawiły 

teatrzyk o wiośnie. W ramach szkolnego 

święta został zorganizowany konkurs 

plastyczny. Prace zostały wykonane róż-
norodną techniką, a dzieci wykazały się 
prawdziwą kreatywnością i wyobraźnią. 
    29 kwietnia 2016 r. odbył się poranek 

ekologiczny dla klas I-III w szkole pod-

stawowej nr 1 im. A. Mickiewicza. Dzie-

ci pod kierunkiem p. Haliny Ulfik i p. 

Jolanty Kamińskiej przedstawiły nie-

zwykłą inscenizację o lesie. Uczniowie 

pod postaciami leśnych zwierząt przybli-

żyli życie w lesie, w którym człowiek 

czasem nie zwraca uwagi na ochronę 
przyrody. Przedstawienie uświetniły 

piosenki o tematyce ekologicznej. Nie 

brakowało również konkursów plastycz-

nych. Bardzo duże zainteresowanie 

wzbudziło wystąpienie pani weterynarz 

Izabeli Kondera, która opowiadała          

o pracy ze zwierzętami. Dzieci zadawały 

wiele pytań, w trosce o swoje domowe 

zwierzątka.  

    W klasach IV-VI poranek ekologiczny 

rozpoczął się przedstawieniem pt. „Dom 

Raka”. Młodzież z klubu ekologicznego 

„Ekoluby” prowadzonego przez p. Ewę 
Bilińską popisała się wiedzą na temat 

ekosystemów w przyrodzie. Uczniom 

biorącym udział w konkursach: fotogra-

ficznym, literackim, poetyckim i pla-

stycznym o tematyce ekologicznym wrę-
czono nagrody.  

    Na zaproszenie dy-

rektorów szkół w po-

rankach ekologicznych 

wzięli udział Burmistrz 

Miasta Klaudiusz Kan-

dzia, zastępca Burmi-

strza Dariusz Szewczyk 

oraz pracownicy wy-

działu ochrony środo-

wiska Urzędu Miasta- 

Marlena Kurc i Ewa 

Czeluśniak.  

W  styczniu bieżącego roku został ogłoszony konkurs 

na najlepiej wykonaną pracę plastyczną ”Sznupek 
radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”. Konkurs zorganizo-

wano w związku z akcją „Bezpieczne ferie 2016”. Jego ad-

resatami byli uczniowie klas IV -  VI szkół podstawowych 

oraz gimnazjaliści. 
    Organizatorami konkursu  byli: Wojewoda Śląski wraz ze 

Śląskim Kuratorem Oświaty, Komendant Wojewódzki Policji 

w Katowicach  oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny. 

     Uczennica klasy drugiej 

Publicznego Gimnazjum im. 

ks. P. Rogowskiego, Zuzan-

na Maciejczyk, zajęła  III 

miejsce. W nagrodę otrzyma-

ła: kask, rękawice, gogle, 

śpiwór, odblaski, maskotkę 
„Sznupka” oraz słodycze. 

    Swoją nagrodę uczennica 

odebrała  25 kwietnia 2016 

roku   z rąk Śląskiego Kura-

tora Oświaty w Urzędzie 

Wojewódzkim w Katowi-

cach. 

Sukces uczennicy gimnazjum w konkursie 
plastycznym 

W  dniu 17 kwietnia na Wydziale Prawa i Administra-

cji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się 
gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego.  
    W gali uczestniczyli Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula 

Bauer oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-

tetu Śląskiego prof. dr hab. Czesław Martysz. Laureaci konkur-

sów oraz dyrektorzy szkół otrzymali zaświadczenia i listy gra-

tulacyjne.  

     Laureatem Konkursu 

Przedmiotowego z Matematy-

ki był  uczeń kaletańskiego 

gimnazjum Aleksy Walczak. 

Wspomnieć należy również, 
że Aleksy był w tym roku 

równocześnie finalistą Kon-

kursu Przedmiotowego z Fi-

zyki, a tytuł laureata z tego 

konkursu otrzymał już dwa 

lata temu. Do obydwu kon-

kursów Aleksy przygotowy-

wał się pod opieką mgr Zofii 

Hadzińskiej. 
 

 

Aleksy Walczak laureatem wojewódzkich       
konkursów przedmiotowych  

z fizyki i matematyki    

Blandyna Kubiak Krzysztof Lisiecki 
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Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja  

W  naszym mieście, jak co roku, 
odbyły się obchody Święta 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
    Rozpoczęły się one o godzinie 11.00 

uroczystą mszą św. w kościele w Kale-

tach Jędrysku, sprawowaną w intencji 

Ojczyzny i rodaków przebywających na 

emigracji oraz do opatrzności Bożej, 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. 

Floriana w intencji żyjących i zmarłych 

strażaków, kominiarzy i hutników z na-

szej parafii oraz ich rodzin.  

    Po mszy, na czele z Miejską Orkiestrą 
Dętą i mażoretkami INEZ, uczestnicy 

przeszli pod pomnik Bojowników o Wol-

ność i Demokrację, gdzie delegacje zło-

żyły symboliczne wiązanki kwiatów. Pod 

pomnikiem obecni byli przedstawiciele 

Ochotniczej Straży Pożarnej, górników, 

Klubu Sportowego Unia Kalety, stowa-

rzyszenia Nasze Kalety, Stowarzyszenia 

Społeczno Kulturalnego, uczniów Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach, 

Gimnazjum w Kaletach, Zespołu Szkół i 

Przedszkola w Kaletach Miotku, poseł na 

Sejm RP Barbara Dziuk, Przedstawiciele 

Prawa i Sprawiedliwości, a także przed-

stawiciele Urzędu Miejskiego oraz Rady 

Miejskiej w Kaletach: Eugeniusz Ptak, 

Janina Perz, Mirosława Potempa, Edward 

Drabik, Krzysztof Rogocz, Grzegorz 

Krupa, Alojzy Rupik, Michał Brol, Ry-

szard Sendel i Kazimierz Złotosz.  

    Na zakończenie uroczystości, Bur-

mistrz Miasta korzystając z okazji, złożył 

najserdeczniejsze życzenia wszystkim 

strażakom kaletańskiej OSP z okazji 

przypadającego na dzień 4 maja Dnia 

Strażaka. Na ręce Prezesa OSP Kalety 

Henryka Złotosza, Naczelnika OSP Kale-

ty Łukasza Kłoska oraz Zastępcy Naczel-

nikiem OSP Kalety 

Kazimierza Złotosza 

wraz z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej 

w Kaletach Eugeniu-

szem Ptakiem wrę-
czyli okolicznościo-

we podziękowania. 

Głos zabrała również 
poseł Barbara Dziuk.  

    Burmistrz Miasta 

Klaudiusz Kandzia 

składa serdeczne po-

dziękowania ks. Pro-

boszczowi Wojcie-

chowi Ciosmakowi 

oraz ks. Wikaremu 

Markowi Niewia-

domskiemu za odpra-

wienie uroczystej 

Mszy Świętej, Pocz-

tom Sztandarowym, 

Miejskiej Orkiestrze 

Dętej pod batutą Ma-

riana Lisieckiego, 

Strażakom z OSP 

Kalety, Harcerzom, 

Mażoretkom za uświetnienie uroczysto-

ści, a także przedstawicielom wszystkich 

organizacji oraz mieszkańcom uczestni-

czącym w obchodach Święta Uchwale-

nia Konstytucji 3 Maja w Kaletach.  

Marek Parys 

Zielona po raz kolejny gościła uczestników zlotu caravaningowego z całego kraju  

W  dniach od 6 do 8 maja na 

Campingu „Rozbark” w Kale-
tach – Zielonej odbył się okręgowy 

zlot caravaningowy o tematyce bezpie-

czeństwa ruchu drogowego.  
    Organizatorem zlotu o puchar Prezesa 

Zarządu Okręgowego Polskiego Związ-

ku Motorowego w Katowicach – Dariu-

sza Jajko, był Górniczy Klub Motorowy 

„Rozbark” z Bytomia. Patronat nad im-

prezą objęli: Burmistrz miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia oraz Prezydent 

miasta Bytomia Damian Bartyla, 

którzy ufundowali puchary oraz 

nagrody dla uczestników konkursu.  

    W wydarzeniu udział również 
wzięli m.in. wiceprezes ds. turysty-

ki i BRD PZM w Katowicach Piotr 

Pelka oraz przewodniczący Okręgo-

wej Komisji BRD Marek Głowania.     

    Zlot o randze okręgowej niespo-

dziewanie stał się ogólnopolskim, 

gdyż poza załogami ze Śląskiego 

Klubu Motorowego, Gwarka z Tar-

no wskich Gór  o r az  GKM 

„Rozbark” z Bytomia, przyjechały rów-

nież załogi z Łodzi oraz Krakowa. Ogó-

łem w imprezie uczestniczyły 82 osoby   

z 27 załóg.  

    Podczas zlotu odbył się Okręgowy 

Konkurs BRD, w którym startowało 28 

osób, najlepszą w klasyfikacji indywidu-

alnej była reprezentantka Śląskiego Klu-

bu Motorowego. W klasyfikacji klubo-

wej pierwsze miejsce zajął GKM 

„Rozbark”, drugie miejsce Śląski Klub 

Motorowy, trzecie miejsce ŁKCC z Ło-

dzi. Odbyły się również konkursy zloto-

we oraz testy o bezpieczeństwie ruchu 

drogowego.  

    Dla umilenia czasu uczestnikom zlotu 

caravaningowego wystąpiła Miejska 

Orkiestra Dęta z Kalet, zespół „Małe 

Piekarzanki” z Piekar Śląskich oraz zor-

ganizowano ognisko z pieczeniem kieł-

basek.  

Agnieszka Kwoka 
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W  dniach 25 – 31 lipca br. Zielo-

na będzie gościć około sto osób 
z Ameryki, które przyjadą do Polski   

w związku ze Światowymi Dniami 

Młodzieży jakie odbywać się będą         
w Krakowie.  
    Młodzież będzie zakwaterowana          

w ośrodku campingowym "Rozbark"     

w Kaletach Zielonej, skąd dojeżdżać 
będzie na codzienne spotkania z Ojcem 

Świętym.  

     Odwiedziny gości z USA będą pro-

mocją dla ośrodka campingowego 

"Rozbark”, rekreacyjnej dzielnicy Zielo-

nej oraz samego miasta Kalety.  

Amerykanie w Zielonej 

Agnieszka Kwoka 

Trwa realizacja postanowień z ostatniej konferencji 
 w Zielonej  

Z godnie z deklaracją złożoną         

w lutym na konferencji w spra-
wie rozwoju Zielonej, Nadleśnictwo 

Świerklaniec sfinansowało dużą wiatę 
grillową, która powstała na parkingu 
przy ul. Stawowej w Zielonej.  

    Drewnianą wiatę wykonał rzeźbiarz    

z Zielonej p. Ryszard Wysocki. Jest ona 

w stanie pomieścić około 30 osób i prze-

znaczona została do celów rekreacyj-

nych dla naszych mieszkańców oraz 

gości odwiedzających Zieloną.  

    Mamy nadzieję, że nowy element 

infrastruktury turystycznej będzie bodź-
cem do aktywnego spędzania wolnego 

czasu na łonie przyrody, która w Kale-

tach jest niezaprzeczalnie wyjątkowa.  

Nowe atrakcje w parku miejskim w Jędrysku    

J ak już zapewne niektórzy nasi 

mieszkańcy zauważyli, w parku 
miejskim w Jędrysku zamieszkały 

nowe postaci bajkowe.  
    Jest to mały, biały piesek oraz miś- 
dwa sympatyczne zwierzątka, które będą 
dotrzymywać towarzystwa dużemu 

niedźwiedziowi – ulubieńcowi naszych 

najmłodszych mieszkańców.  

    Mamy nadzieję, że nowe atrakcje 

również przypadną do gustu wszystkim 

dzieciom, a park w Jędrysku stanie się 
miejscem odwiedzanym jeszcze chętniej 

przez rodziny ze swoimi pociechami. 

Systematycznie pojawiać się w nim będą 
inne rzeźby zwierzątek oraz postaci baj-

kowych. 

    Drewniany piesek jest kolejnym, obok 

kaletańskich kuźników, rękodziełem 

naszego mieszkańca artysty Pana Ry-

szarda Wysockiego, natomiast rzeźbę 
misia wykonał Pan Gerard Mazur, rów-

nież mieszkaniec Kalet – członek grupy 

plastycznej Inspiracje.  

Agnieszka Kwoka 

XVII Międzygminny  

Konkurs Matematyczny   

25  kwietnia w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kaletach 

odbył się XVII Międzygminny Kon-
kurs Matematyczny. Organizatorem 
konkursu był dr Józef Kalinowski         
i dyrektor Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kaletach. 
    W skład Komisji oceniającej prace 
matematyczne weszli dr Józef Kalinow-
ski oraz nauczyciele matematyki.  
    Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów najstarszych klas szkoły podsta-
wowej i gimnazjum, a także uzdolnio-
nych uczniów klas młodszych. Kryterium 
udziału nie był wiek ucznia, ale posiada-
ne przez niego umiejętności.  
    Uczestnik konkursu otrzymał do roz-
wiązania 8 zadań i za każde prawidłowo 
rozwiązane zadanie mógł uzyskać 10 pkt. 
Czas na rozwiązanie wybranych przez 
uczestnika zadań wynosił 60 minut.  
   W konkursie uczestniczyło 37 uczniów 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego. 
Ze szkoły podstawowej było 19 uczniów, 
z gimnazjum 18.  
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia składa serdeczne podziękowania 
Panu doktorowi Józefowi Kalinowskie-
mu i dyrektor Dorocie Mańczak za przy-
gotowanie tegorocznych zmagań mate-
matycznych.  

Agnieszka Kwoka 
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VI Święto Zielonej 

14  maja obchodziliśmy VI Świę-
to Zielonej. Tym samym 

otwarty został nowy sezon rekreacyj-

no-turystyczny w naszym mieście.  
    Aura tego dnia płatała nam trochę figli 

jednak program imprezy przebiegał       

w większości zgodnie z planem.  

    Nad zbiornikami wodnymi pierwsi 

goście pojawili się już po godzinie 7-mej 

rano członkowie Koła PZW Kalety.       

O godz. 8.00 rozpoczęli zawody wędkar-

skie o Puchar Zielonej, które podzielone 

zostały na dwa sektory. Pierwsze miej-

sca zdobyli Wojciech Kotucha i Stani-

sław Szmalenberg, drugie miejsca wy-

walczyli Jerzy Pakuła i Tomasz Ocelok, 

a trzecie Łukasz Golus i Adam Stępień. 
    O godzinie 10.00 rozpoczął się 11 

kilometrowy rekreacyjny rajd nordic 

walking, który w przybliżeniu przebiegał 

szlakiem "Zielona Pętla" wokół zbiorni-

ków wodnych w Zielonej. Współorgani-

zatorami rajdu były: Miasto Kalety,  

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisła-

wa Hadyny w Koszęcinie oraz Stowa-

rzyszenie Sportowo– Turystyczne 

„Leśne Rajzy”.  

    W ramach imprezy przeprowadzony 

został Turniej Siatkówki Plażowej Zielo-

na Cup, który rozpoczął się o godzi-

nie12.00. Zawody zorganizowane zosta-

ły przez lokalnych animatorów sportu 

Antoniego Jeża oraz Marcina Prandzio-

cha. Po trzygodzinnych sportowych 

zmaganiach na piaszczystym boisku, 

wśród malowniczego krajobrazu, zwy-

ciężyła ostatecznie para z Kalet: Patryk 

Rogocz i Tomasz Konicki. Drudzy byli 

Adrian Kupka i Patryk Rzepczyk z Tar-

nowskich Gór, a trzeci Grzegorz Kot       

i Piotr Nowak.  

    Ze względu na porywisty wiatr, zmu-

szeni byliśmy zrezygnować z organizacji 

zawodów sportowych na deskach SUP. 

W zamian przeprowadzone zostały za-

wody kajakowe, w których wystartowały 

3 załogi. Najlepsi okazali się Sebastian 

Howaniec i Przemysław 

Wicher wyprzedzając Ra-

fała Żaka i Aleksandra 

Cyprysia oraz Tomasza 

Konieckiego i Patryka 

Rogocza.  

     O godzinie 14-tej wy-

startował bieg przełajowy 

w ramach akcji „Polska 

Biega", w którym wzięło 

udział 30 biegaczy. Prze-

szło 6,5 kilometrową trasę 
pierwszy pokonał Kamil 

Bezner. Wyniki w po-

szczególnych kategoriach kształtowały 

się następująco:  

Kobiety: (Grupa 17-39 lat) 1. Mirosława 

Bonk 2. Aleksandra Zosgórnik 3. Anna 

Gałeczka  

Kobiety: (Grupa 40+) 1. Izabela Toma-

szewska 2. Grażyna Mazgaj  

Mężczyźni: (Grupa 17-39 lat) 1. Kamil 

Bezner 2. Wojciech Lizoń 3. Dawid 

Miara  

Mężczyźni: (Grupa 40+) 1. Zenon No-

wak 2. Robert Wręczycki 3. Bogdan 

Łazaj.  

    O godzinie 15-tej spod Drze-

wa Wolności wystartował tra-

dycyjny już rodzinny rajd rowe-

rowy "Zieloną Pętlą”, zaś         
o godz. 17.00 burmistrz Miasta 

Kalety Klaudiusz Kandzia wrę-
czył puchary zwycięzcom 

wszystkich konkurencji sporto-

wych i od tej godziny program 

imprezy zmienił kierunek ze 

sportowego na muzyczny.    

     Odbył się widowiskowy 

koncert Miejskiej Orkiestry 

Dętej z Kalet na wodzie pod 

batutą Mariana Lisieckiego,       

a także zatańczyły dla nas ma-

żoretki INEZ.  

    Gwiazdą wieczoru był duet 

Claudii i Kasi Chwołka zna-

nych m.in. z Radia Piekary. 

Blisko półtora godzinny koncert 

muzyki biesiadnej szybko po-

rwał do tańca naszych gości. 

Imprezę zakończył koncert gru-

py EXIT, przy którego utwo-

rach goście VI Święta Zielonej 

bawili się do późnych godzin 

nocnych.  

     Atrakcją, o której pisaliśmy       

w programie imprezy, miał być 
również pokaz lampionów na 

wodzie. Niestety, wzburzony 

wiatrem zbiornik wodny, unie-

możliwił nam zorganizowanie 

widowiska. Ze względów bezpieczeń-
stwa zmuszeni byliśmy zrezygnować      
z pokazu. Zapalone lampiony mogłyby 

zostać zniesione przez wiatr w suche 

zarośla co mogło grozić pożarem.  

    Specjalnie na tegoroczne otwarcie 

sezonu turystyczno-rekreacyjnego, 

oprócz zakupionych desek SUP, oddano 

do użytku dużą wiatę grillową (o której 

piszemy na stronie nr 9). Natomiast Gór-

nośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągo-

we, specjalnie na potrzeby wypożyczalni 

sprzętu wodnego w Zielonej, zakupiło    

7 nowych kajaków.  

    Za pomoc w organizacji VI Święta 

Zielonej Burmistrz Miasta Kalety składa 

podziękowania dyrektorowi Miejskiego 

Domu Kultury w Kaletach Marianowi 

Lisieckiemu, animatorom kaletańskiego 

Orlika, radnym Rady Miejskiej w Kale-

tach, a także wszystkim tym, bez których 

impreza nie mogła by się odbyć. Dzięku-

jemy także naszym mieszkańcom za 

udział w gminnym święcie dzielnicy. 

Następne takie wydarzenie już za rok. 

Agnieszka Kwoka 
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Poniżej przedstawiamy efekt projektu edukacyjnego kaletańskich gimnazjalistów, uczniów klasy III.  

Materiał nadesłała pani Aleksandra Piecuch.  

   Każdy uczeń szkoły gimnazjalnej, pod 

koniec swojej nauki na tym poziomie,  

ma obowiązek zrealizować tzw. „projekt 

gimnazjalny”.  

    Zgłaszając się do poszczególnych 

nauczycieli otrzymuje temat do opraco-

wania. Musi dowiedzieć się o nim jak 

najwięcej, a później w jakikolwiek spo-

sób przekazać  nabytą wiedzę innym.  

    Niektórzy z tegorocznych absolwen-

tów wybrali się po temat do nauczycielki 

biologii mgr Aleksandry Piecuch. Wie-

dzieliśmy dokładnie, że nie będzie to 

łatwe wyzwanie, ponieważ biologia to 

dosyć obszerna i trudna nauka. Jak moż-
na będzie zaraz przeczytać, udało nam 

się wywiązać ze swego zobowiązania      

i ukończyć swój projekt, którego temat 

widnieje w nagłówku artykułu.                

A więc przejdźmy do sedna.  

    Transplantacja polega na otrzymaniu 

przez biorcę zdrowej tkanki lub organu 

poprzednio usuwając z jego organizmu 

tę starą, chorą „część”. Jednak to nie 

wszystko. Uprzednio trzeba znaleźć 
dawcę. Taką osobą może być człowiek 

nie cierpiący na choroby przewlekłe, nie 

mający problemów z uzależnieniami 

oraz taki, u którego lekarze nie zdiagno-

zują niepożądanych przeciwwskazań.  
 

Ankieta wśród mieszkańców  

naszego miasta 
    Żeby podołać wyzwaniu i napisać 
projekt na ten  temat musieliśmy dowie-

dzieć się najpierw jakie fakty i mity       

w tej dziedzinie funkcjonują w naszym 

społeczeństwie. Po przeszukaniu interne-

tu i znalezieniu wystarczających infor-

macji postanowiliśmy je sprawdzić ro-

biąc ankietę wśród mieszkańców nasze-

go miasta.  Otóż okazuje się, że zdecy-

dowana większość osób ankietowanych 

w przedziale wiekowym 60+ stwierdziła, 

iż ich religia jest przeszkodą do oddania 

narządów, podczas gdy wszyscy z prze-

działu 15-25 lat wiedzieli, że religia zga-

dza się na to.   

    Z badań wynikło również, że wśród  

mieszkańców Kalet tylko ci w przedziale 

26-45 lat są świadomi, że nie podpisując 

zgody na przekazanie organów są daw-

cami. Trochę oczywista była dla nas 

reakcja ludzi starszych (60+) na pytanie, 

czy oddaliby jakiś organ jeszcze za ży-

cia. Wszyscy odpowiedzieli „NIE”. Na-

tomiast większość pozostałych ankieto-

wanych byłaby skłonna udzielić takiej 

pomocy.  

    Na pytanie czy uważa Pani/Pan, że 

pańskie zdrowie fizyczne i psychiczne 

znacznie by ucierpiało po oddaniu narzą-
du młodzież i dorośli do lat 45 w więk-

szości odpowiedzieli „nie”, jednak pozo-

stałe osoby stwierdziły, że raczej „tak”. 

Kiedy zapytaliśmy się o przyjęcie orga-

nu od nieznanego dawcy w przypadku 

zagrożenia  własnego życia wyniki były 

dosyć oczywiste. Dokładnie 100% osób 

z przedziałów 26-45 lat i 60+ oraz zde-

cydowana większość tych 46-60 lat była 

za, jednak młodzież obawiała się tego      

i 60% było na nie.  

    Ostatnim pytaniem jakie zadawaliśmy 

było to, czy zmieniliby swoje życie po 

przyjęciu organu mając świadomość 
daru jaki otrzymali. Tu odpowiedzi były 

dość kontrowersyjne. Zatem aż 80% 

osób w podeszłym wieku (60+) stwier-

dziło, że nie, ci w przedziale 46-60 lat 

też raczej odpowiadali „nie”, natomiast 

60% ludzi od 15-45 lat przytaknęło na 

nasze pytanie.  

    Bardzo dziękujemy osobom, które bez 

problemów zatrzymały się na ulicy            

i pomogły nam zdobyć powyższe infor-

macje! 

    Na koniec pragniemy przedstawić         
i obalić mity jakie krążą w naszym spo-

łeczeństwie, dodając fakty dla wyjaśnie-

nia.  
 

MIT: Dawcą szpiku kostnego może być 
tylko osoba spokrewniona z biorcą.  
FAKT: Dawcą może zostać osoba pełno-

letnia do 55 roku życia; pokrewieństwo 

nie jest istotne.   
 

MIT: Lekarze nie starają się o życie pa-

cjentów, którzy wyrazili zgodę na trans-

plantację ich organów po śmierci.  

FAKT: Każdy lekarz ceni ludzkie życie 

ponad korzyści, co ślubował składając 

przysięgę Hipokratesa.  

  

MIT: Zabieg pobierania szpiku kostnego 

jest niezwykle bolesny.  

FAKT: Cały ten zabieg można porównać 
do pobierania krwi, więc jest on bezbole-

sny.  

  

MIT: Ciało dawcy narządów jest znie-

kształcone do tego stopnia, że występują 

problemy z pogrzebem.  

FAKT: Po operacji pobrania narządów 

ciało pozostaje w takim samym stanie 

jakim było, jedynymi zmianami mogą 
być lekkie blizny po szyciu, co nie spra-

wia znacznych problemów.  

  

MIT: Dawca szpiku kostnego jest obcią-
żony kosztami zabiegu.  

FAKT: Cały ten zabieg jest sponsorowa-

ny przez NFZ.  

  

MIT: Procedury związane z dawstwem 

są bardzo skomplikowane. 

FAKT: Aby oddać krew lub szpik kost-

ny nie trzeba czekać na konkretną prośbę 
o pomoc, wystarczy jedynie zgłosić się 
do specjalnego rejestru. Większym pro-

blemem może stać się oddanie innych 

narządów, jednak nie jest do nie do prze-

skoczenia. Wystarczy w odpowiednim 

miejscu złożyć oświadczenie o swoich 

zamiarach, a później czekać, aż ktoś 
będzie potrzebował pomocy.  

  

Na zakończenie dodamy jeszcze kilka 

istotnych faktów:  

FAKT: Dawcą pośmiertnym może zo-

stać osoba, która za życia nie wyraziła 

sprzeciwu w formie wpisu w Centralnym 

Rejestrze Sprzeciwów.  
 

FAKT: Na przeszczep narządu w Polsce 

czeka się średnio (w zależności od tego 

jaki to narząd) od 6 miesięcy do 3 lat. 
 

FAKT: Organy do przeszczepu pobiera 

się tylko wtedy, gdy jest pewność, że 

pacjent nie żyje.   

 

     W naszym kraju wykonuje się mało 

przeszczepów z powodu braku dawców, 

co potwierdzają badania, których wyniki 

mówią, że co pięć dni w Polsce umiera 

pacjent oczekujący na operację, dlatego 

weźmy pod uwagę możliwość zostania 

dawcą, gdyż każdy z nas może kiedyś 
potrzebować pomocy i ktoś będzie mu-

siał nam jej udzielić, dziś możemy to 

być my. Zachęcamy do oddawania cho-

ciażby krwi lub szpiku, to też dużo daje. 

Pomagajmy! 

 

 

Gimnazjaliści, uczniowie klas III 

Gimnazjum im.  
ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach 

Projekt gimnazjalny „Transplantacja– fakty i mity” 

Transplantacja- fakty i mity 
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Lubocz– leśny przysiółek   

W  związku z faktem, iż właśnie trwają prace nad produkcją nowych tablic informacyjnych, które zajmą miejsce 

coraz mniej czytelnych starych drewnianych tablic przy rzeźbach kuźników– miasto Kalety postanowiło udoku-

mentować historię kolejnych dwóch ciekawych zakątków– przysiółka Lubocz i Osiedla Segenau. Jeszcze przed wakacja-

mi staną w tych miejscach tablice dokumentujące  ich przeszłość. Tekst z jednej z nich publikuję poniżej.     

     LUBOCZ 
 

    Najstarsza wzmianka historyczna, w której pojawia się nazwa „Lubocz” pochodzi z roku 1511. Wówczas to rodzina kuźników 

z Bruśka miała nabyć staw w lesie Lubocz. Nazwa tegoż lasu, według profesora Henryka Borka, pochodzić miała od jego daw-

nego właściciela, który nosił przydomek Lubacz. Las znajdował się w dobrach koszęcińskich. 

    W wiekach późniejszych Lubocz był nierozerwalnie związany z Drutarnią. Jedna z miejscowych legend mówiła nawet, że 

miejsce to było terenem, na którym powstała najstarsza wieś, którą następnie za panowania hrabiego Sobka (rodzina Sobków 

panowała w Koszęcinie w latach 1691- 1788), przeniesiono bardziej na północ, nad rzekę Małą Panew. 

    Na początku XIX wieku stał w tym leśnym pustkowiu tylko jeden budynek- leśniczówka. Następna inwentaryzacja dóbr gór-

nośląskich przeprowadzona w połowie tego stulecia wykazała już dwa budynki i 12 mieszkańców. Niebawem dobudowano jesz-

cze trzeci dla robotników leśnych pracujących w okręgu dworskim w Drutarni. 

    Po przejęciu części Górnego Śląska przez Polską administrację (1922) Lubocz stał się prawie nadgranicznym przysiółkiem- 

pobliski Tworóg (od 1936 r. Horneck) pozostał bowiem w granicach Niemiec. W roku 1924 zlikwidowano okręgi dworskie,      

w związku z czym Lubocz przyłączono administracyjnie bezpośrednio do gminy Drutarnia. Wraz z likwidacją samodzielności 

tej gminy i przyłączeniem jej do gminy Kalety w roku 1933 Lubocz stał się częścią gminy, a od 1951 roku miasta Kalety.        

    Dziś w Luboczu znajduje się siedziba jednego z dwunastu leśnictw wchodzących w skład Nadleśnictwa Świerklaniec. 

    Z Lubocza dojechać można starymi leśnymi drogami do Drutarni (ok. 2,5 km) i Bruśka (wzdłuż tego traktu, na części ponad  

4 km trasy, można podziwiać majestatycznie rosnące dęby), a także, „Pętlą z Cisem Donnersmarcka” do Mikołeski w gminie 

Tworóg (ok. 3 km) i dzielnicy Kalet- Jędryska (ok. 1,5 km). Z ciekawych, wartych obejrzenia miejsc w pobliżu Lubocza, można 

wskazać chociażby użytek ekologiczny „Bagno koło Mikołeski” (zwane także Kaczym Jeziorem), czy drewniany kościół pod 

wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Bruśku.  

Malownicze dęby przy drodze  dojazdowej z Bruśka 

Zabudowania w Luboczu 

Dąb na rozstaju dróg w Luboczu 
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Zapraszamy na XVIII  
Dni Kalet! 

 
Osiemnasty już raz mam zaszczyt za-

prosić państwa do udziału przy orga-

nizacji  Dni naszego Miasta oraz świę-
towania, jubileuszu 95-lecia KS UNIA, 

które w tym roku odbędą się w dniach 
od 10 do 12 czerwca 2016 roku, na 

pięknym stadionie KS Unii Kalety . 
    W bieżącym  roku nasze zaproszenie 

przyjęli między innymi:                     

zespół BACIARY- gwiazda niedzielnego 

wieczoru, grupa FRYNA- gwiazda so-

botniego wieczoru oraz BARNEY and 

MIRO zespół sobotniej zabawy dla 

wszystkich.  

    Wspaniali artyści Radia Piekary          

z okazji 20-lecia popularnego radia, po-

prowadzą sobotnią biesiadę oraz wybory 

Miss Kalet osiemnastolatek. 

     W trakcie obchodów Dni Kalet po raz 

czwarty będziemy świadkami, cieszące-

go się ogromną popularnością turnieju 

tanecznego rock & rolla -  IV 

PLENEROWY MARATON 

ROCK AND ROLL SWING 

SHOW KALETY 2016, gdzie 

na żywo przygrywała będzie 

non stop grupa THE FIRE-

BALLS z Brna (Czechy). 

   Nie lada gratką, w szczegól-

ności dla młodzieży, będzie 

kolejna dobra zabawa przy 

rodzimej grupie GREAT LI-

NE – uczestnikach MUST BE 

THE MUSIC 

    Pozostałą część programu jak zawsze 

wypełnią nasi lokalni artyści, którzy 

niejednokrotnie w regionie dali się po-

znać z najlepszej strony: Grupa Tanecz-

na Rock Time, Mażoretki Inez, Mała 

Inez, Miejska Orkiestra Dęta Miasta Ka-

lety.  

    Nie zapominamy również o najmłod-

szych którzy już nie raz podbili nasze 

serca, czyli grupie MI na ludowo, śpie-

wających przedszkolakach i grupie wo-

kalnej MDK. Pokaz taneczny nowej gru-

py tańca nowoczesnego przy MDK Ka-

lety. Nie zabraknie zmagań sportowych 

takich jak: Turnieju Piłki Siatkowej, 

Turnieju Szachowego i Skata Sportowe-

go o puchar Burmistrza Miasta Kalety, 

Turnieju  Tenisa   Stołowego   oraz  gier  

i konkursów sportowych dla dzieci. Od-

będzie się  mecz piłki nożnej trampka-

rzy, rozegrane zostaną turnieje jubile-

uszowe. Nieźle zapowiada się również 
mecz samorządowców POLSKA - CZE-

CHY.  

    Największa impreza organizowana      

w naszym mieście, dała się poznać już 
jako wielkie widowisko sportowo-

artystyczne, zaplanowane turnieje, wy-

stępy oraz koncerty, sprawiają że ludzie 

chcą  w tych dniach być razem z nami. 

Mając na uwadze dotychczasową współ-

pracę, za którą bardzo dziękuję, serdecz-

nie zapraszam do włączenia się po raz 

kolejny w to przedsięwzięcie i zaprezen-

towanie swojej firmy przed mieszkańca-

mi naszego miasta oraz gośćmi licznie 

odwiedzającymi w tych dniach nasze 

miasto. Formę prezentacji, promocji, 

uczestnictwa pozostawiamy tak jak do-

tychczas Państwa decyzji. Dlatego jeste-

śmy otwarci na różne formy współpracy. 

Gorąco zachęcam, aby Wasze firmy były 

częścią tej wspaniałej imprezy obejmu-

jąc swoim patronatem, sponsoringiem 

lub współorganizowali to niezwykłe 

wydarzenie. 

    Po raz kolejny jako odpowiedzialny za 

organizację XVIII Dni Kalet, gorąco 

proszę o kontakt w celu ustalenia wszel-

kich szczegółów, tel. 693 061 019 lub 

mailem (mdkkalety@wp.pl) by móc 

umieścić państwa logo firmy na plaka-

tach, a podczas imprezy umieścić banery 

na estradzie lub obiekcie. 

 W razie zainteresowania powyższą 
współpracą, na którą bardzo liczę, proszę 
o podanie adresu e-mail, na który prze-

ślemy szczegółowy program XVIII Dni 

Kalet. 

Marian Lisiecki 

maj 2016                 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety        13 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

W iosną 2016 roku Koło PZW 

Kalety zorganizowało już dwu-

krotnie zawody spławikowe dla swoich 
członków. 
    Zarówno w rywalizacji o Mistrza Ko-

ła, jak i w zawodach o Puchar Zielonej 

(w sektorze I) bezkonkurencyjny okazał 

się Stanisław Szmalenberg. 

 

Wyniki: 

Mistrz Koła 

1. Stanisław Szmalenberg 

2. Bartłomiej Potempa 

3. Tomasz Ocelok 
 

Zawody o Puchar        

Zielonej 
 

Sektor I 

1. Stanisław Szmalenberg 

2. Jerzy Pakuła 

3. Adam Stępień 
 

Sektor II 

1. Wojciech Kotucha 

2. Tomasz Ocelok 

3. Łukasz Golus 

Rozpoczęcie sezonu lotowego gołębi pocztowych sekcji 
PZHGP Kalety 

W  dniu 30 kwietnia 2016 r. roz-

począł  się sezon lotów gołębi 
pocztowych. 
    1 maja w Drutarni została odprawiona 

msza św. w intencji pomyślnych lotów 

oraz za zmarłych i obecnych hodowców . 

    Loty rozpoczęło 21 hodowców, którzy 

zgłosili do lotów 840 gołębi. 

    Zaplanowano 15 lotów, z czego 3 loty 

krajowe i 12 lotów z zagranicy.  

    Najdłuższy lot to 720 km. 

    W tym roku obchodzimy 70-lecie sek-

cji PZHGP Kalety. 
 

 

Sekretarz sekcji PZHGP Kalety 

Andrzej Kocyba  

 
Informacje Koła 

PZW Kalety 

Stanisław Szmalenberg  
dwa razy na najwyższym  

stopniu podium 
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Otwarcie sezonu speedrowerowego    

S ezon speedrowerowy rozpoczął się 
na dobre.  

    Na początku kwietnia zespół TPD 

Kalety powalczył w sparingu ze Ślą-
skiem Świętochłowice. Mecz odbył się 
w Świętochłowicach. Gospodarze bar-

dzo poważnie potraktowali sparing i 

wystawili najsilniejszy skład Extra Ligo-

wy. TPD Kalety przegrało ten mecz 73-

87.  

    W sobotę 16 kwietnia, drużyna junio-

rów wyjechała do Częstochowy powal-

czyć w lidze juniorskiej. Drużynowo 

TPD Kalety uplasowało się na miejscu 

trzecim, zaś indywidualnie Krzysztof 

Marczak wygrał pierwszą rundę tego 

turnieju, natomiast Damazy Świder był 

drugi. 

 1. Krzysztof Marczak (TPD Kalety) - 

(3,4,4,3,4) 18  

2. Damazy Świder (TPD Kalety) - 

(4,4,4,3,3) 18  

3. Kacper Włodarz (MKS Motokris 

Śląsk Świętochłowice) - (4,3,3,4,3) 17 

4. Mateusz Pacek (MKS Motokris Śląsk 

Świętochłowice) - (4,U,4,4,4) 16  

5. Kamil Niemiec (MKS Motokris Śląsk 

Świętochłowice) - (3,4,T,4,4) 15  

6. Mateusz Radomski (Lwy Unimot 

Częstochowa) - (4,4,3,T,4) 15  

7. Jan Knapiński (PKS Victoria Pocze-

sna) - (2,2,4,2,3) 13  

8. Nikodem Mlek (Lwy Unimot Często-

chowa) - (2,2,3,3,3) 13  

9. Emil Krakowian (PKS Victoria Po-

czesna) - (2,3,2,3,2) 12  

10. Piotr Kołodziejczyk (MKS Motokris 

Śląsk Świętochłowice) - (3,3,1,2,2) 11 

11. Dominik Szulc (TPD Kalety) - 

(1,3,3,4,U) 11  

12. Łukasz Mastalerz (Lwy Unimot Czę-
stochowa) - (3,2,1,2,1) 9  

13. Mateusz Krakowian (PKS Victoria 

Poczesna) - (2,1,2,T,2) 7  

14. Michał Karbownik (Lwy Unimot 

Częstochowa) - (1,U,2,2,-) 5  

15. Kacper Gondro (Lwy Unimot Czę-
stochowa) - (U,2,U,1,W) 3  

 

I. MKS MOTOKRIS ŚLĄSK ŚWIĘTO-

CHŁOWICE: 50  

5. Mateusz Pacek (4,4,4,4) 16  

6. Piotr Kołodziejczyk (T,3,3,2) 8  

7. Kamil Niemiec (3,4,4,3) 14  

8. Kacper Włodarz (4,2,4,2) 12  

18. brak zawodnika  

 

II. LWY UNIMOT CZĘSTOCHOWA: 

40 

1. Michał Karbownik (-,2,2,-) 4  

2. Łukasz Mastalerz (3,1,1,-) 5  

3. Nikodem Mlek (2,4,3,4) 13  

4. Kacper Gondro (2,2,1,-) 5  

17. Mateusz Radomski (3,4,4,2) 13  

 

III. TPD KALETY: 33  

13. Dominik Szulc (2,3,3,U) 8  

14. Damazy Świder (4,1,3,3) 11  

15. Krzysztof Marczak (4,3,4,3) 14  

16. brak zawodnika  

20. brak zawodnika  

 

IV. PKS VICTORIA POCZESNA: 26 

9. Mateusz Krakowian (1,3,2,2) 8  

10. brak zawodnika  

11. Jan Knapiński (1,4,2,1) 8  

12. Emil Krakowian (3,2,T,3) 8  

19. brak zawodnika 
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Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety    

W  dniach 29-30 kwietnia w sali 

gimnastycznej PSP nr 1 w Ka-
letach rozegrany został 

coroczny Turniej Tenisa 

Stołowego o Puchar Bur-

mistrza Kalet.  
    Turniej liczył się rekor-

dowa frekwencją – ogółem w zawodach 

uczestniczyło 78 zawodników w tym, co 

bardzo cieszy, aż 33 dzieci i młodzieży 

ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.  

    W rozgrywkach zwyczajowo udział 

wzięli zawodnicy z Kalet oraz innych 

miejscowości: Boronowa, Koszęcina, 

Strzebinia, Psar, Lisowa, Krzepic, Czę-
stochowy, Tarnowskich Gór, Radzionko-

wa, Bytomia, Gliwic oraz Zabrza.  

    Zawody rozegrano w pięciu katego-

riach: dzieci ze szkół podsta-

wowych, młodzież gimnazjal-

na, kobiety, amatorzy oraz 

open.  

    Impreza odbywała się przez 

dwa dni od godzin rannych do 

popołudniowych. Turniej roz-

grywany był systemem pucha-

rowym do dwóch porażek, tzn. 

druga porażka eliminowała 

zawodnika z dalszych gier.  

    Turniej miał na celu popula-

ryzację tej dyscypliny sporto-

wej oraz integracje środowiska 

sportowego z Kalet i okolic. 

    Organizatorem był Lokalny Animator 

Sportu: Antoni Jeż we współpracy            

z Miastem Kalety, KS Unia Kalety oraz 

PSP 1 Kalety i Gimnazjum Kalety. Sę-
dzią głównym zawodów był Pan Cze-

sław Borecki.  

TPD Kalety 
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Antoni Jeż 

Antoni Jeż 
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W  niedzielę 1 maja na boisku 

kaletańskiego Orlika odbył się 
piłkarski turniej o Puchar Burmistrza 

Miasta Kalety w kategorii drużyn 

amatorskich + 16 lat. 

    Turniej miał na celu popularyzację 
piłki nożnej wśród mieszkańców Kalet 

oraz integrację środowiska piłkarskiego 

w Kaletach. Imprezę zorganizowali Lo-

kalni Animatorzy Sportu: Antoni Jeż 

oraz Marcin Prandzioch we współpracy 

z Miastem Kalety.  

    W zawodach startowały cztery druży-

ny z Kalet, które grały między sobą sys-

temem „każda z każdą”. Turniej wygrała 

drużyna FC Barcelona w składzie: Ma-

teusz Płonka- kapitan, Mateusz Ogrod-

nik, Dawid Strzyż, Kamil Hylla, Artur 

Grzyb, Marcin Kot, Aleksander Gabryś. 
Najlepszym strzelcem zawodów został 

Arnold Imiołczyk z drużyny Nieznani 

Sprawcy, uzyskując 6 goli.  

 

Wyniki meczów: 

1. Santos – FC Barcelona 1:2 

2. Antysterydy – Nieznani sprawcy 4:5 

3. Santos – Antysterydy 2:4 

4. Nieznani Sprawcy – FC Barcelona 0:2 

5. Santos - Nieznani Sprawcy 1:4 

6. FC Barcelona – Antysterydy 1:1 

    Najlepsze trzy drużyny oraz król 

strzelców otrzymali pamiątkowe pucha-

ry, które w imieniu burmistrza Klaudiu-

sza Kandzi wręczyli animatorzy.  

 

 

Końcowa klasyfikacja: 

Miej

sce 

Nazwa  

drużyny 

Liczba 

me-

Pkt. Bramki 

1. FC Barcelona 3 7 5-2 

2. Nieznani 

sprawcy 

3 6 9-7 

3. Antysterydy 3 4 9-8 

4. Santos 3 0 4-10 

Ostateczna klasyfikacja zawodników 

przedstawia się następująco: 
             I dzień 29 kwietnia: 

I. Kategoria dzieci szkół podstawo-

wych: (startowało 16 zawodników) 
1. Patryk Koczyba  - PSP Boronów 

2. Dawid Pająk – PSP 1 Kalety 

3. Radosław Pakuła – PSP Miotek 

II. Kategoria gimnazjalistów: (17 za-

wodników) 
1. Dominika Szyguła – gimnazjum Ko-

szęcin 

2. Jakub Skorupa – gimnazjum Psary 

3. Paweł Lebek – gimnazjum Kalety 

              II dzień 30 kwietnia: 

III. Kategoria kobiet: (8 zawodniczek) 
1. Aleksandra Praska - Strzebiń 
2.Agnieszka Ochman - Tarnowskie Gó-

ry 

3. Aneta Kula - Gliwice 

IV. Kategoria amatorów: 

 (16 zawodników) 
1. Paweł Gąsiorski  – Częstochowa 

2. Robert Klafczyński - Zabrze 

3. Mariusz Baron - Radzionków 

V. Kategoria „open": (21 zawodni-

ków) 
1. Paweł Piech – Kalety 

2. Piotr Skubała – Lisów 

3. Mateusz Misiak - Gliwice 

FC Barcelona zwycięzcą Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Miasta Kalety    

 Falstart Unii w grupie mistrzowskiej i triumfy w Pucharze Polski 

P iłkarze kaletańskiej 

Unii, po zwycięstwie 
30 kwietnia nad lubliniec-

ką Spartą 2:1 i zajęciu 4-

tego miejsca w grupie II  

częstochowskiej „okręgówki” rozpo-

częli  zmagania w grupie mistrzow-

skiej. 
   Niestety pierwsze dwa mecze Unici 

przegrali. 7 maja ulegli na 

wyjeździe drużynie AJD 

Stradom Częstochowa  1:3, 

zaś 14 maja nie sprostali przy 

Fabrycznej KS Panki prze-

grywając 1:2.  

  Awans do IV ligi Unii ra-

czej w tym sezonie nie grozi, 

więc zawodnicy mogą skupić 
s i ę  n a  s p o k o j n y m 

„ogrywaniu”           w gronie 

najlepszych drużyn okręgów-

ki. 21 maja Unia zagra          

u siebie z Gminą Kłomnice, 26 maja na 

wyjeździe z Pogonią Kamyk, 29 maja, 

również z Pogonią Kamyk, u siebie przy 

Fabrycznej, 4 czerwca na wyjeździe       

z Gminą Kłomnice, 11 czerwca u siebie 

z KS Panki. Sezon zawodnicy trenera 

Lebka kończyć będą 18 czerwca w Czę-
stochowie meczem ze Stradomiem. 

   Unia Kalety zdobyła Puchar Polski na 

szczeblu podokręgu Lubliniec. W pierw-

szej rundzie na szczeblu PZPN wygrała 

z Płomieniem Kuźnica Marianowa 5:0. 

W meczu II rundy rozegranym 18 maja 

na stadionie miejskim w Kaletach Unia 

przegrała z zespołem  czwartoligoego 

GKS Radziechowy– Wieprz 0:4.   

Jacek Lubos 
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Małapanew powraca na boisko przy Paderewskiego 

W  Kuczowie powiało optymizmem. 

Jakiś czas temu zakończyło się bo-
wiem strzebińskie „wygnanie” i zawodni-

cy Małejpanwi wrócili do Kalet. Na razie 

jeszcze tylko na  obiekt miejski przy Fa-

brycznej, ale ostatnie mecze zagrać już mają na wyre-

montowanym boisku przy Paderewskiego. 
    W lidze niestety nie wiedzie się Małejpanwi najlepiej. 

23 kwietnia kuczowianie ulegli Sierakowowi 0:3, 1 maja 

zremisowali z Rybakiem Ciasna 2:2, 8 maja przegrali        

z Ruchem Kochanowice 2:3, zaś 14 maja ulegli Promie-

niowi Glinica 1:2.  

    Do końca sezonu pozostało jeszcze 6 kolejek, a finisz 

zapowiada się jako walka o utrzymanie. Pomimo bowiem 

dość bezpiecznego 10-tego miejsca, jakie zajmuje Mała-

panew po 20 kolejkach– w dole tabeli panuje dość duży 

ścisk...   

Jacek Lubos 

Już szósty rok z rzędu  
Miasto Kalety pozyskało 
środki zewnętrzne na pracę 

animatorów Orlika    

M iasto Kalety złożyło wniosek do 

Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki o dofinansowanie realizacji zadania 

pn.: „Modernizacja boiska wielofunk-

cyjnego przy Zespole Szkół i Przed-

szkola w Kaletach Miotku”.  
    W ramach projektu zaplanowano wy-

mianę obecnej nawierzchni boiska z płyt 

betonowych na nawierzchnię tartanową, 
montaż piłkochwytów, a także elemen-

tów małej architektury tj.: ławki, kosze 

na śmieci oraz stojak rowerowy. 

    Boisko przystosowane będzie do gier: 

siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, 

mini piłka nożna oraz piłka ręczna. Czy 

powstanie przy szkole w Miotku - uza-

leżnione jest to od pozytywnej oceny 

wniosku aplikacyjnego oraz dostępnej 

alokacji środków finansowych w ramach 

Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruk-

tury Sportowej.  

D zięki środkom finansowym pozy-
skanym przez Miasto Kalety        

z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej 
- operatora projektu "Lokalny Anima-
tor Sportu" Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, na kaletańskim Orliku już 
szósty rok z rzędu prowadzone będą 
profesjonalne zajęcia sportowe.  
   W tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, na naszym Orliku pracować 
będzie dwóch animatorów. Ich praca do-
finansowywana będzie przez MSiT od 
kwietnia do grudnia tego roku. 
    Animatorzy przygotują profesjonalny 
program zajęć, między innymi z piłki 
siatkowej, nożnej, ręcznej i koszykówki. 
Celem projektu jest przede wszystkim 
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży 
poprzez zwiększenie ich aktywności ru-
chowej prowadzącej do poprawy spraw-
ności fizycznej i stanu zdrowia.  
    Wartość projektu wyniosła 18.000 zł. 
w tym dotacja Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w wysokości 9.000 zł. - co stano-
wi 50% wartości zadania oraz wkład wła-
sny Miasta Kalety – również 50%.  

Marek Parys 

Miasto zawnioskowało o środki na modernizację boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Przedszkola  

w Kaletach Miotku   

Marek Parys 

Zakładany stan boiska po modernizacji 

Odbiór prac związanych z utwardzeniem terenu przy 

boisku w Kuczowie   

21  kwietnia odbył się odbiór 

prac związanych z utwardze-
niem terenu przy boisku LKS Mała-

panew Kuczów. Była to dalsza część 
robót budowlanych związanych z mo-

dernizacją obiektu sportowego w Ka-

letach przy ul. Powstańców.  
    W odbiorze udział wzięli przedstawi-

ciele firmy wykonawczej oraz burmistrz 

miasta Klaudiusz Kandzia, przewodni- Jan Potempa 

 czący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, 
radni Mirosława Potempa, Teresa Mryka 
i Alojzy Rupik oraz pracownicy Wydzia-
łu Strategii i Rozwoju Miasta Kalety.  
    Zakres prac obejmował utwardzenie 
terenu przy boisku w Kuczowie wraz      
z położeniem kostki brukowej oraz ułoże-
niem płyt ażurowych w miejscu parkowa-
nia samochodów.  
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Konferencja na zakończenie realizacji projektu “Poprawa efektywności energetycznej 
budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu 

Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”     

13  kwietnia w sali sesyjnej Urzę-
du Miejskiego w Kaletach 

odbyła się konferencja na zakończenie 

realizacji projektu pn. “Poprawa efek-

tywności energetycznej budynku uży-

teczności publicznej poprzez komplek-

sową termomodernizację Urzędu 

Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki 

i Wigury 2”, który współfinansowany 

był ze środków Mechanizmu Finanso-

wego Europejskiego Funduszu Gospo-

darczego 2009-2014.   

    Konferencja miała na celu promocję 
niniejszego projektu, zaś jej organizacja 

wynikała z wytycznych Fundu-

szu EOG odnośnie promocji 

projektów.  

    W spotkaniu udział wzięli: 
Andrzej Elwart członek Zarządu 

Powiatu Tarnogórskiego, radni 

Rady Miejskiej w Kaletach: 

przewodniczący Rady Miejskiej 

Eugeniusz Ptak, wiceprzewodni-

cząca Janina Perz, Irena Nowak, 

Mirosława Potempa, Ryszard 

Sendel, Kazimierz Złotosz, 

Grzegorz Krupa, Antoni Jeż, 
Krzysztof Rogocz, skarbnik Miasta Ka-

lety Renata Sosnica, pracownicy Wy-

działu Strategii i Rozwoju Miasta Kale-

ty, przedstawiciel Wydziału Budownic-

twa Starostwa Powiatowego w Tarnow-

skich Górach, dyrektorzy kaletańskich 

placówek oświatowych oraz wykonaw-

cy, inspektorzy nadzoru i projektanci 

zadania inwestycyjnego. Nie zabrakło 

również lokalnych mediów. Obecni byli 

redaktorzy z telewizji lokalnej TG Stacji 

oraz prasy – tygodnika Gwarek. 

    Spotkanie otworzył burmistrz miasta 

Klaudiusz Kandzia, który powitał gości 

oraz przypomniał genezę aplikowania 

naszego miasta o środki z Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Funduszu 

Gospodarczego na termomodernizację 
budynku Urzędu Miejskiego. Następnie 

pracownicy Wydziału Pozyskiwania 

Środków przedstawili zebranym prezen-

tację multimedialną, w czasie której 

przypomnieli zasady działania Mechani-

zmu Finansowego Europejskiego Obsza-

ru Gospodarczego oraz Program Opera-

cyjny PL04 "Oszczędzanie energii i pro-

mowanie odnawialnych źródeł energii",        

w ramach którego Miasto Kalety otrzy-

mało dofinansowanie. Przedstawiony 

został także projekt pn. “Poprawa efek-

tywności energetycznej budynku uży-

teczności publicznej poprzez komplekso-

wą termomodernizację Urzędu Miejskie-

go w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 

2”, gdzie goście mieli okazję poznać 
m.in. fotograficzną relację postępu prac. 

    Na koniec spotkania wszyscy obecni 

zostali poproszeni o wypełnienie ankiety 

ewaluacyjnej w celu zbadania poziomu 

wiedzy w zakresie finansowania projek-

tu.  

Marek Parys 

Remont ulic Nałkowskiej, Słowackiego i Tylnej  

W  dniu 16 maja bieżącego roku 
dokonano odbioru remontu 

nawierzchni ulicy Nałkowskiej, Sło-
wackiego i Tylnej.  
    Remont polegał na ułożeniu nowych 
płyt żelbetowych drogowych wraz          
z regulacją istniejących studni kanaliza-
cji sanitarnych i skrzynek wodociągo-
wych. 
    Na ulicy Nałkowskiej ułożono 120 mb 
płyt o szerokości 3 m, na ulicy Słowac-
kiego ułożono 66 mb płyt o szerokości 3 
m i ulica Tylna została wyremontowana 
do końca poprzez ułożenie płyt o długo-

ści 126 mb i szerokości 3 mb.  
    Powyższe roboty zostały 
wykonane przez firmę ITMB 
Sp. z o.o. z Kielc za kwotę 
107.514,59, która wygrała 
postępowanie ogłoszone         
w BZP w Warszawie. 
    W postępowaniu przetargo-
wym uczestniczyło czternastu 
wykonawców i ceny kształto-
wały się od 107.514,59 zł do 
237.964,03 zł.  

Ulica Nałkowskiej po realizacji inwestycji 

Ulica Tylna po realizacji inwestycji 

Ulica Słowackiego po realizacji inwestycji 

Jan Potempa 



 

  www.kalety.pl 

Nr 5 (289) 
 

18         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

21  kwietnia w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Kaletach odby-
ło się zebranie Grupy Zakupowej Ka-

lety (GZK).  
    W trakcie spotkania przedstawiciel 

doradczej firmy PREDA współprowa-

dzącej w imieniu GZK proces prowadze-

nia przetargów na energię elektryczną, 
przedstawił wyliczenia oszczędności 

jakie zyskały gminy wchodzące w skład 

GZK (oszczędności Kalet za lata 2013-

2015 wyniosły 492.838,41 zł).  

    W roku bieżącym do 14 gmin, które 

uczestniczyły w ostatnim przetargu na 

zakup energii elektrycznej, dołączyły 

dwie nowe gminy: Dąbrowa Zielona      

z pow. częstochowskiego i Koszęcin        

z pow. lublinieckiego.  

    Obecnie GZK zrzesza 16 gmin 

i w ich imieniu przeprowadzony 

zastanie przetarg nieograniczony 

na okres jednego roku 2017. Ze-

branie zakończyło się podpisa-

niem porozumienia gmin uczest-

ników grupy z liderem porozu-

mienia Miastem Kalety. Lider     

w ich imieniu przeprowadzi opty-

malizację parametrów dystrybu-

cji energii elektrycznej poprzez 

zorganizowanie wspólnego zaku-

pu energii elektrycznej przez 

objęte porozumieniem Gminy.  

Zebranie Przedstawicieli Grupy Zakupowej Kalety   

Andrzej Brysch 

Sprawozdanie z XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

W  dniu 28 kwietnia odbyła się 
XVI sesja Rady Miejskiej. Ob-

radom przewodniczył Eugeniusz Ptak. 

Rada obradowała w pełnym 15 osobo-

wym składzie.  
    Jednym z ważniejszych punktów po-

rządku obrad było jednogłośne głosowa-

nie w sprawie uznania za bezzasadną 
skargi złożonej na działalność burmi-

strza przez spółkę HEMARPOL (15 

głosów za) - uchwała Nr 124/XVI/2016.  

    W pierwszych punktach porządku 

obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz 

z przewodniczącym Eugeniuszem Pta-

kiem przekazali rowery pozyskane          

z Polskiego Czerwonego Krzyża osobom 

niepełnosprawnym z terenu miasta Kale-

ty, Pani Ewie Ziorze oraz Panom: Hor-

stowi Karmańskiemu i Andrzejowi La-

busowi.  

    Następnie wręczono nagrody laure-

atom V Wojewódzkiego Konkursu Wie-

dzy o Języku Polskim dla maturzystów: 

za zajęcie I miejsca Patrycji Czornik        

z LO w Psarach, za II miejsce Martynie 

John z Zespołu Szkół Budowlano-

Architektonicznych w Tarnowskich Gó-

rach i za III miejsce Tymoteuszowi Ma-

choń z LO w Psarach. Dyplomy z po-

dziękowaniami wręczono Paniom Mag-

dalenie Gajowczyk oraz Ewie Czudaj, 

burmistrz złożył również podziękowania 

Pani Barbarze Dudzie oraz organizatoro-

wi konkursu dyrektorowi Publicznego 

Gimnazjum w Kaletach Panu Krzyszto-

fowi Lisieckiemu.  

    W kolejnych punktach se-

sji przewodniczący Eugeniusz Ptak 

przedstawił zebranym sprawozdanie        

z działalności Rady Miejskiej w okresie 

międzysesyjnym, zaś burmistrz miasta 

Klaudiusz Kandzia omówił bieżące spra-

wy. 

    Następnie radni przyjęli sprawozda-

nia: 

- z działalności MOPS za 2015; 

- ocenę zasobów pomocy społecznej        

i sprawozdanie z działalności statutowej 

MOPS za 2015 rok; - z realizacji Progra-

mu Profilaktyki i Rozwiązywania  Pro-

blemów Alkoholowych, i Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

za 2015 rok; 

- z działalności statutowej Świetlic Śro-

dowiskowych za 2015 rok; 

- z realizacji programu współpracy Mia-

sta Kalety z organizacjami pozarządo-

wymi w 2015 roku. 

W dalszych punktach porządku obrad 

radni podjęli następujące uchwały: 

Nr 122/XVI/2016 w sprawie zmian bu-

dżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

Nr 123/XVI/2016 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2016-2023. 

Nr 125/XVI/2016 w sprawie dotacji       

z budżetu miasta dla niepublicznych 

placówek oświatowych. 

Nr 126/XVI/2016 w sprawie poparcia 

działań mających na celu utworzenie 

niezależnego Śląskiego Centrum Onko-

logii. 

Nr 127/XVI/2016 w sprawie zgłoszenia 

oferty kandydata do konkursu na etato-

wego członka Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach 

(Zespół Zamiejscowy w Częstochowie). 

W jednym z ostatnich punktów obrad 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan 

Ryszard Sendel przedstawił zebranym 

wyniki kontroli działalności związanej    

z kanalizacją ściekową za 2015 r. - efekt 

ekonomiczny. 

    W punkcie wolne wnioski i informa-

cje radni zgłaszali bieżące sprawy. 

Małgorzata Mazur 
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

M iasto Kalety po raz kolejny zgłosiło swój udział w konkursie 

organizowanym przez firmę NIVEA w ramach akcji 
"Podwórko Nivea". W tym roku nasi mieszkańcy będą mogli zawal-

czyć o jeden z 40 wyjątkowych placów zabaw, którego usytuowanie 

zaplanowano na terenie Ichtioparku.  
    Wybór lokalizacji nie był przypadkowy – plac zabaw byłby wspania-

łym uzupełnieniem infrastruktury turystycznej parku tematycznego,  

z którego najwięcej frajdy mieliby tym razem nasi najmłodsi mieszkańcy. 

Konkurs Podwórko NIVEA składa się z dwóch etapów głosowania: 

Etap I od dnia 5 maja do 2 czerwca br.  

Etap II od dnia 3 czerwca do 30 czerwca br.  

    W każdym etapie głosowania wyłonionych zostanie 20 Zwycięskich 

Lokalizacji. Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jedne-

go głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na wygraną, która zale-

ży przede wszystkim od wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowa-

nia. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem stro-

ny www.nivea.pl od dnia 5 maja br.  

NIVEA znów ufunduje 40 nowoczesnych placów zabaw. Zawalczmy o taki w Kaletach!  

W dniach 10-12 czerwca odbędą się XVIII Dni Kalet. 

25 czerwca, w sobotę, odbędzie się tradycyjna wycieczka wyróżnionych absolwentów  kaletańskich szkół. 

12 czerwca, w Ichtioparku, odbędą się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. 

Wizyta gości z Prudnika 

14  maja, w sobotę, nasze miasto 

odwiedziła grupa mieszkań-
ców Prudnika– miasta z województwa 

opolskiego zrzeszonego w Cittaslow. 

Kalety były miastem-opiekunem          

w procesie wprowadzania Prudnika do 

Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia 

w roku 2015. 
     Prudniczanie swoją przygodę z Kale-

tami rozpoczęli od wizyty w Urzędzie 

Miejskim, gdzie zostali powitani przez 

burmistrza Klaudiusza Kandzię. Po obej-

rzeniu prezentacji multimedialnej na te-

mat miasta Kalety i krótkiej dyskusji na 

temat czekających ich jeszcze w tym dniu 

atrakcji, wyruszyli do pobliskiego Koszę-
cina, gdzie zwiedzili zespół pałacowo–  

parkowy, siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca 

„Śląsk”.   

   W drodze powrotnej obejrzeli też, leżą-
cy na szlaku zabytków architektury drew-

nianej, kościółek pw. św. Jana Chrzcicie-

la w Bruśku. 

   Następnie wycieczka ruszyła na objazd 

naszego miasta, słuchając opowieści       

o powstaniu poszczególnych dzielnic        

i ich związkach z funkcjonującym nie-

gdyś w dolinie Małej Panwi przemysłem 

kuźniczym. Autobus przejechał m.in. 

przez Drutarnię, centrum, Jędrysek, 

Truszczycę, Miotek i Mokrus by na ko-

niec dotrzeć do Zielonej, gdzie nasi go-

ście wzięli udział w VI święcie tej dziel-

nicy. 

  Pomimo przejściowych problemów         

z  pogodą– humory wszystkim dopisały, 

a prudniccy seniorzy mieli okazję spotkać 
się z członkami Stowarzyszenia Społecz-

no– Kulturalnego (zresztą 
od samego rana wyciecz-

ce towarzyszyła Pani 

Maria Rogocz).  

    Podczas trwania święta 

prezes prudnickiego Sto-

warzyszenia Przyjaciół 

Liceum im. Adama Mic-

kiewicza— Pani Regina 

Sieradzka, wraz z Panią 
Alicją Jania– wystosowa-

ły na scenie oficjalne 

podziękowania za pomoc 

w procesie uzyskania 

członkostwa stowarzy-

szenia Cittaslow dla pana 

burmistrza Klaudiusza 

Kandzi, przewodniczące-

go Rady Miejskiej Euge-

niusza Ptaka i redaktora 

Jacka Lubosa. Każda       

z tych osób została wy-

różniona certyfikowanym 

numizmatem „Dwa duka-

ty mądrości”. 

    Około godziny 18-tej 

mili goście opuścili Kale-

ty, ale już zapowiedzieli, 

że na pewno jeszcze wielokrotnie do nas 

wrócą. Na razie do rewizyty w Prudniku 

szykuje się kaletańskie Stowarzyszenie 

Społeczno– Kulturalne.     



 

  www.kalety.pl 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety  

 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

ul. Żwirki i Wigury 2  
 

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  

Janusz Maruszczyk.  
 

Materiały do Biuletynu przyjmowane są  do    

ostatniego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

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

     

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

pon. 7.30-17.00, wt. – czw.  

7.30-15.30 , pt. 7.30-14.00   
 

Kontakt w sprawie reklam               

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

Maruszczyk),  

biuletyn@kalety.pl 

(reklamy tylko w plikach JPG) 
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  
 

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  

Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.    
 

Druk: Foto– Zymela, 42– 660 Kalety,  

ul. Drozdka 39, www.fotoidruk.pl,  
 

Nakład 800 egz. 

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY MATERIAŁ PŁATNY 


