
 

  www.kalety.pl 

Wrzesień 2016 

N
r 9

 (2
9

3
) 

W tym numerze: 

Rozpoczęcie roku szkolnego     
w kaletańskich placówkach 

oświatowych 

6 

Zielona miejscem                  

międzynarodowych spotkań 
7 

Wspomnienie  
o Edwardzie Goszyku 

10 

III Rajd Rowerowy szlakiem 
„Leśno Rajza” 

Ligowcy już grają  15 

14 

U rząd Miejski w Kaletach 6-tego września uzyskał potwierdzenie, że pro-

jekt związany z remontem ulicy Gwoździa w Kaletach zostanie dofinanso-
wany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-

gowej na lata 2016 – 2019.  
    Na realizację tego zadania z Budżetu Państwa miasto otrzyma środki w wysoko-

ści 354.307,38 zł. W listopadzie ubiegłego roku informowaliśmy, że miasto Kalety 

opracowało i złożyło wniosek na remont ul. Gwoździa. Nasz projekt został ocenio-

ny pozytywnie, a liczba uzyskanych punktów oraz stopień zaawansowania jego 

realizacji pozwoliło uzyskać dotację na remont ulicy, przy której mieści się wiele 

instytucji świadczących usługi publiczne. Miasto w lipcu 2016 r. w przetargu nie-

ograniczonym wyłoniło wykonawcę i przystąpiło do remontu nawierzchni ul. 

Gwoździa w centrum Kalet. Zgodnie z podpisaną umową prace mają zakończyć się 
do 10 listopada 2016 r. 

Miasto Kalety pozyskało ponad 350.000 zł dotacji         
na remont ulicy Gwoździa  

Jacek Lubos 

Klaudiusz Kandzia 

2  września, w wieku 92 lat, 

zmarł ś.p. Edward Goszyk - zasłu-

żony emerytowany leśnik z 44-letnim 

stażem, wieloletni mieszkaniec naszego 

miasta i leśniczy Leśnictwa Zielona       

w latach 1954-1989, pasjonat i znawca 
lokalnej historii oraz leśnictwa. Wiele 

swoich publikacji, zwłaszcza monografii 

miejscowości ziemi lublinieckiej, po-

święcił właśnie tej tematyce.  
   Edward Goszyk pochodził ze Śląska 

Cieszyńskiego. Po wojnie rozpoczął pracę 
w Lasach Państwowych, najpierw w Do-

brodzieniu, następnie zaś w Zielonej, gdzie 

pracował przez 35 lat, aż do emerytury. 

Pióra Edwarda Goszyka są m.in. monogra-

fia Drutarni, a także Miotka i Zielonej.  

     

Zmarł ś.p. Edward Goszyk 

M iło nam poin-

formować, że 
Miasto Kalety po 

raz drugi wyróżnio-

ne zostało certyfika-

tem w Ogólnopol-

skim Konkursie 

Gmina Przyjazna 
Rowerzystom.  
Konkurs organizo-

wany jest co roku 

przez Polskie Towa-

rzystwo Turystyczno

– Krajoznawcze. 

    Uroczysta Gala V 

już edycji konkursu, 

o d b ę d z i e  s i ę            
29 września 2016 r. 

w Kielcach podczas 

Międzynarodowych 

Targów Rowero-

wych BIKE- EXPO. 

W trakcie jej trwania 

przedstawiciel Mia-

sta Kalety odbierze 

specjalny certyfikat. 

    Kapituła konkursu 

doceniła m.in. szlaki 

rowerowe wytyczone 

na terenie miasta 

Kalety: Leśno Rajza, 

ścieżki przyrodniczo

-dydaktyczne, jak 

również inne działania prowadzone w mieście na rzecz rozwoju turystyki rowero-

wej: zamontowanie stacji naprawy rowerów, czy wspieranie i organizowanie raj-

dów rowerowych dla mieszkańców.  

Kalety gminą przyjazną rowerzystom    

Klaudiusz Kandzia 
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8 września przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak uczestniczył w pracach komisji certyfikacyjnej Stowarzyszenia     

Cittaslow w Głubczycach. 

2 września zmarł ś.p. Edward Goszyk.  

W dniu 10 sierpnia Miasto Kalety, jako Lider Porozumienia 17 gmin, dokonało wyboru wykonawcy na: Zakup energii        
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych oraz Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów dla gmin: 
Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Koszęcin, Krupski 
Młyn, Pawonków, Świerklaniec, Tworóg, Woźniki, Zbrosławice i Zębowice.  

3 i 4 września odbyło się V Święto Truszczycy. 

Wyrazy współczucia dla rodziny z powodu śmierci 
 

śp. Edwarda Goszyka 
 

 

współpracownika „Biuletynu Informacyjnego”, autora tekstów, emerytowanego leśnika Leśnictwa Zielona 

składa Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem           

Ptakiem oraz Redakcja „Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety”. 

"Z królestwa pokoju i łagodności Pan Cię wezwał. 

Czuwaj nad swoimi bliskimi, którzy zawsze o Tobie pamiętać będą.." 

 

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy, okazali wiele współczucia, duchowego wsparcia       

i życzliwości z powodu śmierci ukochanej Mamy, Babci i Prababci 
 

ś.p. Hildegardy Makles 
Rodzinie, krewnym, sąsiadom, znajomym, kapłanom oraz wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli 

w Mszy św., uroczystościach pogrzebowych i w Jej ostatniej drodze – z serca płynące "Bóg zapłać". 

                                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku Rodzina  

MATERIAŁ PŁATNY 

17 września odbyło się współorganizowane przez stowarzyszenie Nasze Kalety oraz Miasto Kalety VI Rodzinne Grzybobranie  

Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS 

W związku z incydentem oszpecenia mienia publicznego – za-

bytkowego budynku Gimnazjum w Kaletach – poprzez 
„pseudo graffiti”, Burmistrz Miasta Kalety wyznaczył nagrodę 
w kwocie 2.000,00 zł za wskazanie sprawców tego czynu. Osoby 

mające wiedzę na ten temat proszone są o kontakt z Urzędem 

Miejskim w Kaletach tel. (34) 352 76 30 lub Komisariatem  

Policji w Kaletach tel. (32) 393 52 05.  

Zabytkowy budynek Gimnazjum w Kaletach 

padł ofiarą wandali    

10 września grupa seniorów, zrzeszona w kaletańskim Stowarzyszeniu Społeczno– Kulturalnym, odwiedziła Prudnik. 

11 września odbył się III Rajd Rowerowy szlakiem „Leśno Rajza” ze startem i metą w Kaletach. 

31 sierpnia w Olsztynie odbyło się spotkanie pełnomocników ds. Cittaslow, w którym uczestniczył przedstawiciel Miasta Kalety. 

24 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się spotkanie osób objętych zwolnieniami w związku z procesem likwida-
cji Spółki P.P.U.H. WOR-PAK Sp. z o.o. w Kaletach, z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.  

20 sierpnia odbyły się nocne  zawody gruntowe członków Koła PZW Kalety w Zielonej. 

1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w kaletańskich placówkach oświatowych. 

1 września otwarto pierwszą niepubliczną szkołę podstawową w Kaletach- „Bystrzaki”. 

Podziękowanie 
 

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia składa serdecznie podziękowania prezesowi Stowarzyszenia "Nasze Kalety"       

Adamowi Gabrysiowi, wiceprezes Izabeli Cogiel, sekretarz Radosławie Radziwończyk- Gabryś oraz wszystkim członkom tego 

zrzeszenia za zorganizowanie pikniku ekologicznego pn. "Ekowiedza na łowach".  
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Dariusz Szewczyk 

W  dniu 23 sierpnia kaletański Ichtiopark odwiedzili młodzi 

piłkarze KS Unia Kalety, którzy podczas wakacji uczest-
niczyli w specjalnym obozie kondycyjnym. W jego skład wcho-

dziły m.in. dwa treningi dziennie.  
    Po południu dzieci i młodzież mają zaplanowane różne zajęcia 

pozasportowe i to właśnie w ich ramach zawodnicy pojawili się we 

wtorek nad stawem próbując swoich sił jako wędkarze. Pogoda dopi-

sała, ryby brały, a uśmiechnięte twarze mówią same za siebie...  

Młodzi zawodnicy Unii gośćmi Ichtioparku   

13  i 14 sierpnia 2016 r. na Placu 

Zjednoczenia w Jędrysku od-
był się tradycyjny festyn, którego or-

ganizatorami było Miasto Kalety oraz 

Miejski Dom Kultury w Kaletach przy 

współpracy Restauracji Gościnna oraz 

Sklepu Wielobranżowego p. Marka 

Labusa.  
    Festyn rozpoczął się o godzinie 17.00 

animacjami dla najmłodszych, dla któ-

rych przygotowane zostały gry, konkur-

sy i zabawy. Wieczorem natomiast od-

była się zabawa taneczna z zespołem 

Complex, która trwała do późnych go-

dzin nocnych.  

    W niedzielę nasi mieszkańcy mieli 

okazję wysłuchać koncertu uczestniczek 

grupy wokalnej działającej przy kaletań-
skim MDK, a także podziwiać występy 

grupy tanecznej Rock Time.  

    O godzinie 18.00 rozpoczął się spek-

takl teatralno-taneczny przygotowany 

przez dzieci i młodzież z Ukrainy prze-

bywającą w Zielonej na zaproszenie 

Fundacji Społeczno-Kulturalnej "Gloria 

Cultura". Zaraz po nim ze swoim kon-

certem wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta 

pod batutą Mariana Lisieckiego oraz 

mażoretki Inez. Dzień zakończył się 
projekcją filmu w plenerowym kinie 

letnim na leżaczkach.  

    Nazajutrz o go-

dzinie 15.00 z Pla-

cu Zjednoczenia 

wyruszył przeszło 

40-osobowy Ro-

dzinny Rajd Rowe-

rowy. Metą była 

nowa wiata grillo-

wa w Zielonej, 

gdzie uczestnicy 

wycieczki wspólnie 

upiekli kiełbaski      

i w miłej atmosfe-

rze spędzili wolne 

popołudnie.  

     Burmistrz Mia-

sta Kalety dziękuje 

dyrektorowi MDK 

Kalety Marianowi 

Lisieckiemu za 

pomoc w organiza-

cji wydarzenia. 

Słowa podziękowa-

nia należą się rów-

nież wszystkim, 

którzy włożyli wie-

le pracy i wysiłku 

w realizację przed-

sięwzięcia.  

Festyn na Placu Zjednoczenia w Jędrysku    

Jacek Lubos 
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D nia 25 

sierpnia 
u c z e s t n i c y 

D z i e n n e g o 

Domu Senior

-Wigor auto-

karem o godzinie 6:30 wybrali się na 

zorganizowaną wycieczkę do Sanktu-
arium Patronki Rodzin, która jest 

częścią zespołu klasztornego Ojców 

Paulinów położonego w Leśniowie.  
    Zwiedzaliśmy również Królewski 

Zamek Bobolice, który został zbudowa-

ny za panowania Kazimierza Wielkiego 

w drugiej połowie XIV wieku.  

   W Leśniowie uczestniczyliśmy we 

mszy świętej, po której zakonnik opo-

wiedział nam historię powstania Sanktu-

arium. Leśniów jest niezwykłym miej-

scem z wielu powodów. Znajduje się 
tam jedna z najpiękniejszych gotyckich 

figur – uśmiechnięta Madonna, którą 
podarował w 1382 r. książę Władysław 

Opolczyk w dowód wdzięczności za 

upragniony dar wody. Do dnia dzisiej-

szego pielgrzymi odwiedzający Sanktu-

arium nabierają ze 

źródła wodę do bute-

lek, zabierają ją do 

domu wierząc, że 

jest niezwykle często 

narzędziem Bożego 

działania. Zakonnik 

opowiadał nam, jak 

to w 2007 r. za przy-

czyną Matki Bożej 

Leśniowskiej doszło 

do spektakularnego 

cudu uzdrowienia 

chorego na sepsę 18-

letniego Mateusza. 

Jako dziękczynienie 

za dar życia chłopca, Zbigniew Książek, 

poeta, scenarzysta, dramaturg, auto tek-

stów przebojów, sztuk teatralnych,        

w ciągu miesiąca napisał oratorium ma-

ryjne „Siedem Pieśni Marii”.  

   Sanktuarium w Leśniowie położone 

jest w parku, przez co jest niemal ideal-

nym miejscem modlitwy i wyciszenia. 

Uczestnicy DDS-W w piwnicach klasz-

tornych obejrzeli wystawę skamieniało-

ści, odci-

sków amo-

nitów po-

c h o d z ą c e 

sprzed oko-

ło 150 mln 

lat. 

    K o l e j -

nym punk-

tem naszej 

wyc ieczk i 

było zwie-

d z a n i e 

Zamku Bo-

bolice, który oddalony jest od Leśniowa 

około 10 km. Przewodnik opowiadał 

nam, że zamek należał do systemu 

obronnego warowni królewskich, bro-

niących zachodniej granicy państwa od 

strony Śląska, nazywany Orlimi Gniaz-

dami. Oprowadzał nas po dziedzińcu, 

obejrzeliśmy pomieszczenie, które słu-

żyło za kuchnię, salę w której znajdowa-

ły się miecze i zbroje rycerskie, salę 
myśliwską i salę tortur. Przed wyjściem 

z zamku, każdy z uczestników wyciecz-

ki, dotknął zamkowego chochlika, który 

to jak głosi legenda przynosi zdrowie, 

szczęście i długie życie. Dobrze się sta-

ło, że pod koniec XX wieku podjęto 

wyzwanie uratowania tego pięknego 

zabytku przed całkowitą zagładą, zamku 

o narodowym znaczeniu.  

    Zmęczeni, ale uśmiechnięci, pełni 

wrażeń, które wywarły na nas zwiedzane 

miejsca, bezpiecznie i szczęśliwie wróci-

liśmy do Kalet.  

Kaletańscy seniorzy odwiedzili sanktuarium w Leśniowie 

Kolejny prywatny przewoźnik na trasie Kalety – Tarnowskie Góry  

I nformujemy, iż od 1 wrze-

śnia br. uruchomione zo-
stały dwa dodatkowe połą-
czenia z Drutarni do Tar-

nowskich Gór i dwa z Tar-

nowskich Gór do Drutarni.  
    Przewoźnik, Firma Usługo-

wo Handlowa "Trelek", zachę-
cając do korzystania z usług 

przewozowych przygotowała 

promocję dla swoich klientów. 

Każdy bilet jednorazowy za-

kończony numerem 00 lub 50 

wygrywa darmowy przejazd.  

    Obok przedstawiamy roz-

kład jazdy.  
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w kaletańskich placówkach oświatowych   

J ak co roku, 1 września, zainaugu-

rowany został nowy rok szkolny. 
W naszym mieście obchody rozpoczę-
ły się mszami świętymi w intencji 

uczniów, ich rodziców, nauczycieli        

i pracowników szkoły.  

    Uroczystość kontynuowano w po-

szczególnych placówkach oświatowych, 

gdzie dyrektorzy szkół – p. Dorota Mań-
czak i Bożena Dziuk, serdecznie powita-

ły po wakacjach wszystkie dzieci, rodzi-

ców i pedagogów, a także życzyły sa-

mych sukcesów w nowym roku szkol-

nym.  

    Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia 

życzył uczniom wytrwałości, zapału      

w zdobywaniu wiedzy i samych sukce-

sów w nauce. Zapewnił rodziców, że ich 

pociechy będą pobierać naukę pod 

okiem wyspecjalizowanej kadry pedago-

gicznej. 

Uczniowie klas drugich 

powitali swoich no-

wych, młodszych kole-

gów, specjalnie przygo-

towanymi na tę okazję 
wierszykami. 

    Po oficjalnej inaugu-

racji uczniowie spotkali 

się z wychowawcami w 

swoich klasach. 

    W tym roku szkol-

nym w publicznych 

placówkach oświato-

wych w Kaletach utwo-

rzona została jedna klasa pierwsza –      

w Publicznej Szkole Podstawowej         

w Kaletach - licząca 24 uczniów, w tym  

6 sześciolatków.  

    Z ramienia władz miasta w uroczysto-

ściach udział wzięli burmistrz miasta 

Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, zastępca 

burmistrza Dariusz Szewczyk,  a także 

członkowie Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

Rady Miejskiej: Mirosława Potempa, 

Krzysztof Rogocz i Piotr Kuder. 

Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kaletach rozpoczęła swoją działalność   

1  września 2016 r., swoją działal-

ność rozpoczęła pierwsza w Kale-
tach niepubliczna Szkoła Podstawowa 

"Bystrzaki", do której uczęszczać 
będzie 12 uczniów klasy pierwszej. 
    W tym dniu nową placówkę odwie-

dziła delegacja samorządowa naszego 

miasta: burmistrz Klaudiusz Kandzia, 

przewodniczący Rady Miejskiej Euge-

niusz Ptak, zastępca burmistrza Dariusz 

Szewczyk oraz radny Rady Miejskiej 

Krzysztof Rogocz.  

    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia życzył dyrektorowi szkoły, pani 

Dorocie Mazan, wytrwałości i sukcesów 

na niwie zawodowej, a przewodniczący 

Rady Miejskiej wręczył symboliczną 
wiązankę kwiatów.    

    Władze Miasta spotkały się również    
z Pierwszakami, które już 1 września 

rozpoczęły także pierwszy dzień nauki. 

  

Marek Parys 

Marek Parys 
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P rzygotowania do otwarcia sezonu 

turystycznego w Zielonej rozpo-
częto już w marcu. Odbyła się wtedy 

konferencja w sprawie rozwoju tere-

nów rekreacyjnych w Zielonej, mająca 

na celu podsumowanie osiągnięć, jakie 

dało się uzyskać w Zielonej w roku 
ubiegłym, a także przedstawienie pla-

nów na inwestycje w dzielnicy w roku 

bieżącym.  
    Wraz z nadejściem wiosny, w czynach 

społecznych uporządkowane zostały 

tereny wokół zbiorników wodnych. Jak 

co roku, pełni chęci do pracy mieszkań-
cy naszego miasta wraz z radnymi Rady 

Miejskiej przygotowali Zieloną na 

otwarcie sezonu turystycznego. 

Podczas tradycyjnego już "Święta Zielo-

nej" zadebiutowały w tym roku deski 

SUP, które wzbogaciły ofertę wypoży-

czalni sprzętu wodnego, a także siedem 

nowych kajaków przekazanych naszemu 

Miastu przez Spółkę Górnośląskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów w Kato-

wicach.  

    Wraz z nadejściem nowego sezonu 

turystycznego, Nadleśnictwo Świerkla-

niec sfinansowało dużą wiatę grillową, 
która powstała na parkingu przy ul. Sta-

wowej w Zielonej. Drewniana konstruk-

cja jest w stanie pomieścić około 30 

osób i przeznaczona jest do celów rekre-

acyjnych dla naszych mieszkańców oraz 

gości odwiedzających Zieloną.  

    Obok drewnianej figury kuźnika        

w Zielonej stanęła również, jedna           

z dwóch w naszym mieście, samoobsłu-

gowa stacja naprawy rowerów. Jest to 

niewątpliwie bardzo przydatny element 

infrastruktury sportowo-turystycznej, 

który z pewnością nie raz "uratuje" cy-

klistów, podróżujących ścieżkami Le-

śnego zakątka Śląska.  

    Miasto Kalety, na którego terenie leżą 
zbiorniki w Zielonej, jako cel nadrzędny 

stawia bezpieczeństwo turystów odpo-

czywających nad wodą. W sezonie let-

nim przy miejscu zwyczajowo wykorzy-

stywanym do kąpieli, nad bezpieczeń-
stwem amatorów sportów wodnych czu-

wali, jak co roku, wykwalifikowani ra-

townicy WOPR. Woda w zbiornikach 

poddawana zaś była stałym kontrolom 

jakości więc nietrudno zauważyć, że 

Zielona stała się bardzo popularnym 

miejscem do wypoczynku.W wakacyjne 

weekendy odnotowywano bardzo dużą 
ilość wypożyczeń sprzętu wodnego 

dziennie - całosezonowy przychód wy-

pożyczalni wyniósł 15.422,50 zł. Nato-

miast przychód wypożyczalni rowerów 

trekkingowych to w tym sezonie kwota 

2.027,50 zł.  

    Podobnie jak w latach ubiegłych, rów-

nież w tym roku, w rekreacyjnej dzielni-

cy naszego miasta odbywały się cyklicz-

ne imprezy rekreacyjno sportowe, które 

cieszyły się dużym zainteresowaniem 

nie tylko naszych mieszkańców ale rów-

nież turystów z gmin ościennych i aglo-

meracji śląskiej. Oprócz "Święta Zielo-

nej", które stało się już niejako wizytów-

ką dzielnicy, w Zielonej odbyły się m.in. 

piknik rodzinny dla miłośników psów 

pn. "Spacer śladami Beco Psa w Leśnym 

Zakątku Śląska", zawody kajakowe, 

wędkarskie, a także plenerowa projekcja 

filmu w Kinie Letnim.  

    Z racji odbywających się w tym roku 

w Polsce "Światowych Dni Młodzieży", 

Zielona gościła młodzież z New Jersey 

w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz 

pielgrzymów z Niemiec. Także w lipcu, 

w Zielonej odbyły się czterodniowe 

warsztaty studenckie, w których uczest-

niczyła młodzież z Wydziału Architektu-

ry Politechniki Śląskiej. Efektem prac 

było stworzenie projektu pod nazwą 
„Zielona Szkoła w Zielonej”, w którym 

przedstawiono kilka koncepcji na uatrak-

cyjnienie terenów wokół zbiorników 

wodnych w Zielonej  

     Na początku sierpnia natomiast, reali-

zowany był w Zielonej projekt polsko-

ukraińskiej wymiany młodzieży pod 

nazwą „Razem pracujemy, razem się 
uczymy”. 

     W listopadzie do Zielonej po raz ko-

lejny zawitają biegacze, aby zmierzyć 
się w kolejnym Biegu Niepodległości     

o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.  

    Pewnym już jest, że Zielona stała się 
liderem miejsc do wypoczynku na tere-

nie aglomeracji śląskiej.  

Zielona miejscem międzynarodowych spotkań, czyli co się działo w rekreacyjnej    

dzielnicy naszego miasta w sezonie turystycznym 2016   

Agnieszka Kwoka 
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Seniorzy z miast Cittaslow spotkali się w Prudniku  

W  sobotę, 10 wrze-

śnia, Stowarzysze-
nie Społeczno-Kulturalne 

w Kaletach udało się         
z rewizytą do Prudnika.  
    Przypomnijmy, że grupa 

seniorów z tego miasta 

gościła w Kaletach w maju 

podczas tegorocznego 

Święta Zielonej. Członkowie kaletańskiego stowarzy-

szenia wraz z delegacją władz miasta: burmistrzem 

Klaudiuszem Kandzią oraz wiceprzewodniczącą Ra-

dy Miejskiej Janiną Perz i radnym Alojzym Rupi-

kiem spotkali się z przedstawicielami Uniwersytetu 

Złotego Wieku z Prudnika oraz burmistrzem Fran-

ciszkiem Fejdychem. 

    Po części oficjalnej, która odbyła się w Ośrodku 

Kultury, była okazja do zwiedzenia miasta i najważ-
niejszych zabytków Prudnika, a także Klasztoru 

Franciszkanów - miejsca internowania Prymasa Pol-

ski Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz 21. edycji 

Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła INTER - 

REGION.  

    Sobotnie spotkanie seniorów uwiecznione zostało 

na wspólnej fotografii ze specjalnie na tę okazję przy-

gotowanym banerem promującym Kalety i Prudnik 

oraz ideę miast dobrego życia Cittaslow. Również 
przy okazji tego spotkania podjęto wstępną deklara-

cję o zawiązaniu partnerstwa dwóch stowarzyszeń, 
które w przyszłości zaowocuje złożeniem wspólnego 

wniosku na realizację projektu o charakterze eduka-

cyjnym.  
Maria Rogocz 
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P od hasłem „Wrocław w pigułce” 

została zorganizowana dla senio-
rów jednodniowa wycieczka do Wro-

cławia , stolicy Dolnego Śląska, miasta 

o bogatej przeszłości i kulturze. Wy-

jazd udał się wyśmienicie!  Seniorzy 

wrócili z niesamowitymi wrażeniami.  
    Na miejsce przyjechaliśmy o czasie,    

a Wrocław przywitał nas słoneczną po-

godą, odpowiednią do zwiedzania. 

Pierwszym punktem wycieczki było 

obejrzenie Panoramy Racławickiej, dzie-

ła ukazującego wojska polskie i rosyj-

skie podczas bitwy pod Racławicami. 

Dzieło stworzone przez zespół malarzy 

pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha 

Kossaka w latach 1893-1894 wywarło na 

wszystkich olbrzymie wrażenie. Naszą 
uwagę zwróciły przedmioty leżące pod 

płótnem, które były idealnie dopasowane 

do kompozycji obrazu. Podziwiając 

dzieło, mieliśmy możliwość słuchania 

komentarza opisującego ukazaną bitwę. 
Dźwięk stanowił niezwykłe uzupełnienie 

wrażeń.  

     Następnie spotkaliśmy się z przewod-

nikiem miejskim, panem Patrykiem, 

który przez dwie godziny pokazał nam 

to, co na starym wrocławskim mieście 

najpiękniejsze i najciekawsze, m. in. 

Uniwersytet Wrocławski, Jatki, Rynek, 

Ratusz, dwie małe kamieniczki Jaś           
i Małgosia i wiele innych równie intere-

sujących miejsc. Fontanna, znajdująca 

się na Rynku, również przykuła naszą 
uwagę. Ciekawą atrakcją było poszuki-

wanie wrocławskich krasnali, których 

jest około trzysta.  

    Po krótkim odpoczynku i wypiciu 

przepysznej kawy w jednej z kawiarenek 

na Rynku, autokarem udaliśmy się        
w kierunku wieżowca Sky Tower. Szyb-

kobieżną windą wjechaliśmy w kilka 

sekund na platformę widokową, znajdu-

jącą się na 49 piętrze tegoż budynku. 

Widok z tarasu zapierał dech w pier-

siach.  

    W drodze do Przystani Kardynalskiej 

przeszliśmy się pięknym mostem zako-

chanych, którzy wierząc, że ich miłość 
nigdy się nie skończy przypinają do mo-

stu kłódki ze swoimi inicjałami, zaś        
o godz.14.30. popłynęliśmy w półgo-

dzinny rejs statkiem „Wiktoria” po Od-

rze, w kierunku ZOO. Nasz Przewodnik 

był cały czas z nami , tak że na bieżąco 

wiedzieliśmy co ciekawego mijamy, pod 

jakim mostem przepływamy (wszystkich 

mostów i kładek jest  tu ponad 200- naj-

więcej w Polsce). Odwiedziliśmy wro-

cławskie ZOO oraz unikatowy na skalę 
światową kompleks przedstawiający 

różne ekosystemy związane ze środowi-

skiem wodnym Czarnego Kontynentu – 

Afrykarium.  

    Po szybkiej regeneracji sił wyruszyli-

śmy do Parku Szczytnickiego, w którym 

zobaczyliśmy z zewnątrz Halę Stulecia 

oraz zabytkową pergolę. I jeszcze ostat-

nia atrakcja tego dnia - multimedialny 

pokaz fontann w tym Parku. Woda wy-

strzeliwana jest na wysokość około 40 

metrów. Na ekranie wodnym o po-

wierzchni ponad 700m2 oglądaliśmy 

artystyczne animacje wzbogacone 

dźwiękami wody i muzyki oraz światła-

mi laserowymi.  

    Około godz. 18.30. pożegnaliśmy się 
z naszym przewodnikiem i mocno już 
zmęczeni, ale pełni wrażeń wyjechali-

śmy z Wrocławia. Późnym wieczorem 

szczęśliwie wróciliśmy do swoich do-

mów.  

    Jest jeszcze wiele miejsc, których nie 

udało nam się zobaczyć czy doświad-

czyć podczas tej wizyty, ale przecież 
jedna pigułka to tylko namiastka całej 

kuracji.  

     Spotkania seniorów z okolic Miotka, 

Kuczowa, Mokrusa i Zielonej odbywają 
się co dwa tygodnie, we wtorkowe popo-

łudnia o godz. 15.00. w Zespole Szkół      

i Przedszkola w Kaletach Miotku. Pierw-

sze spotkanie po wakacyjnej przerwie 

odbyło się 13 września, następne 27 

września.  

    Serdecznie zapraszamy!  

Wrocław w pigułce czyli- Klub Seniora z Miotka na wycieczce  
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Jacek Lubos 

P ana Edwarda poznałem osobiście 

w 2010 roku zaczytując się wcze-
śniej pasjami w stworzonych przez 

niego w fascynujących historiach  lu-

blinieckich lasów i okolicznych miej-

scowości.  
    Dzięki życzliwości pracowników ka-

letańskiego MOPS-u (za co im w tym 

miejscu serdecznie dziękuję), którzy 

„urobili grunt” pod nasze spotkanie, 

dotarłem jesienią do niewielkiego dom-

ku na ulicy Jana w Miotku. Na furtce 

praktyczna tabliczka z wymowną, po-

zwalającą na komfort nie udzielania 

zbędnych wyjaśnień, informacją „złomu 

brak”, na progu domu mozaika z łaciń-
skim napisem „SALVE” (witaj, bądź 
pozdrowiony). W drzwiach powitał mnie 

starszy pan w ciemnozielonym swetrze 

(z czasem miało się okazać, że  jego 

ulubionym). Przełamaliśmy pierwsze 

lody, zaś ja próbowałem nakłonić swoje-

go nowego znajomego do publikacji 

artykułów   w kaletańskim „Biuletynie”.   

    Nie było to łatwe. Pan Edward miał 

zaufane grono swoich stałych współpra-

cowników z Koszęcina. Jego cennych 

rad zasięgał także znany historyk z Lub-

szy– Bernard Szczech. Cenił swoją pra-

cę. Zresztą nie ma się co dziwić– dużą 
część czasu spędzonego na emeryturze 

poświęcił przesiadywaniu w okolicznych 

archiwach tylko po to, by wydobyć         
z mroków dziejów dotychczas nieopo-

wiedziane i nieopisane historie, a potem 

przelać je pięknie na papier uświadamia-

jąc m.in. mieszkańcom Kalet, że dzieje 

ich miejscowości to nie tylko papier        

i celuloza, zaś takie banały jak las czy 

rzeka też mogą skrywać tajemnice, i to 

nie raz nawet sprzed VII wieków… 

    Ostatecznie jednak udało mi się prze-

konać p. Goszyka do mojego pomysłu. 

Pamiętam jak dziś celebrację pierwszego 

otrzymanego od niego rękopisu, na któ-

rego publikację w „Biuletynie” wyraził 

zgodę. W trakcie i po przepisaniu tekstu 

na klawiaturze sprawdzałem go kilka 

razy zanim zdecydowałem, że wygląda 

właśnie tak, jak by sobie tego życzył 

sam autor. Była to krótka opowieść         
o stawach w Zielonej poprzedzona moim 

wstępem, w którym napisałem m. in.:   

„Z prawdziwą przyjemnością spieszę 
poinformować mieszkańców gminy, 

zwłaszcza zaś Miotka, Zielonej i Drutar-

ni, o nawiązaniu współpracy z twórcą- 
nestorem, wielkim propagatorem piękna, 

ciekawostek i historii dotyczących oko-

licznych lasów i miejscowości– Panem 

Edwardem Goszykiem.” Świeżo dostar-

czony z drukarni egzemplarz zawiozłem 

szybko na ulicę Jana i czekałem pełen 

obaw (mimo wszystko) na ostateczny 

werdykt. Podczas krótkiej lektury twarz 

Pana Edwarda nabrała wyrazu pełnego 

zadowolenia. Dostałem zielone światło 

na dalsze opowieści, które publikowa-

łem cyklicznie przez następnych kilka 

miesięcy. Był luty  2011 roku. 

    Historie Edwarda Goszyka cieszyły 

się dużą poczytnością. Moja osoba, 

oprócz nieocenionej wiedzy przekazanej 

przez tego lokalnego dziejopisa, zyskała 

możliwość stałego kontaktu z autorem. 

Mam głęboko wpamięci mnogie wizyty         

w małym domku na Miotku i radość      
z tych spotkań, jaką odczuwaliśmy obo-

pólnie. Zawsze była herbatka i suszone 

migdały, orzechy oraz śliwki. Na stole 

leżały gazetki z krzyżówkami i Sudoku, 

zaś wkoło, na półkach, pełno książek. 

    Zdarzały się też momenty, kiedy na-

sze rozmowy schodziły na sprawy stricte 

leśne. To była kolejna, obok historii, 

pasja łącząca nasze osoby. Oczywiście 

prym wiódł wtedy zawsze Pan Edward, 

który w lasach spędził w zasadzie całe 

swoje zawodowe życie. Opowiadał        

o polowaniach, olbrzymich dzikach, 

ostatnim danielu ze zdeformowanym 

porożem z książęcych lasów Donner-

smarcków, dorodnych jeleniach, które 

wystawiał na strzał radzieckim oficerom 

podczas polowań kadry „bratniej” wów-

czas armii w okolicach Zielonej. Jego 

oczkiem w głowie było znajdujące się    
w Leśnictwie Zielona uroczysko Dwa 

Mosty, gdzie zaangażował się m.in.        

w  przywrócenie do  drzewostanu jodły. 

    W roku 2014 miałem zaszczyt uczest-

niczyć w dwóch uroczystościach zwią-
zanych z Edwardem Goszykiem.            

W marcu z wielką pompą obchodził 90-

tą rocznicę urodzin, na które zostaliśmy 

wraz z burmistrzem miasta osobiście 

zaproszeni przez dostojnego jubilata do 

restauracji „Casyno” w Kaletach. Nieco 

później, w kwietniu tegoż roku, braliśmy 

udział w promocji jego ostatniej książki 

pt. „Śląskie łowy”, która miała miejsce 

w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 

„Śląsk” w Koszęcinie. Promocja połą-
czona była z obchodami 90-lecia Lasów 

Państwowych, tak więc wyszło na to, że 

autor promowanego wydawnictwa jest 

równolatkiem instytucji, w której przez 

całe życie pracował...  

    Rok 2014 był jednak dla Pana Edwar-

da przełomowy niestety także z innego 

powodu. W grudniu doznał wylewu, 

który uniemożliwił mu samodzielne 

funkcjonowanie w swojej  enklawie na 

ulicy Jana. Po rehabilitacji w Reptach 

nie wrócił już do dawnej sprawności, 

jednak za żadne skarby nie dał się prze-

konać mieszkającemu w Niemczech 

synowi do zmiany  kraju i miejsca za-

mieszkania. Tym sposobem stał się pen-

sjonariuszem Domu Spokojnej Starości 

„Aurum Vitae” w Kaletach, gdzie kilka-

krotnie go odwiedziłem. Zresztą nie na-

rzekał na nudę, bo życzliwych ludzi 

zawsze było wokół niego pełno. Po ko-

rytarzu budynku raz po raz migały zielo-

ne mundury pracowników Nadleśnictwa 

Koszęcin. Stałym i regularnym gościem 

Pana Edwarda był emerytowany nadle-

śniczy Zdzisław Unglik wraz z żoną  
Anną. 
    Podczas tych kilkunastu miesięcy jego 

stan zdrowia poprawił się na tyle, że 

znowu mógł samodzielnie chodzić,        
a podobno nawet wrócił do pisania… 

Niestety późną wiosną bieżącego roku 

doznał drugiego wylewu, skutkiem któ-

rego, po kilku tygodniach, a dokładnie    

2 września, w szpitalu w Tarnowskich 

Górach, zmarł. 

    Pochowano go w ewangelickiej części 

cmentarza przy ulicy Francuskiej w Ka-

towicach (takiego wyznania, jak duża 

część  ludzi wywodzących się ze Śląska 

Cieszyńskiego, całe życie pozostawał).   

    Na pogrzebie wzruszającą przemowę 
wygłosił jego syn Jan, który już po uro-

czystości obiecał spisać krótką biografię 
ojca. Kiedy tylko ją dostanę– udostępnię 
oczywiście wszystkim czytelnikom 

„Biuletynu”.  

   Edward Goszyk pożegnał się na stałe  

z Kaletami w wieku 92 lat, jednak pozo-

stała z nami jego twórczość, co czyni go 

w jakimś stopniu nieśmiertelnym dla 

dziejów Kalet i okolic. Z mojej inicjaty-

wy Miasto Kalety i Nadleśnictwo Ko-

szęcin zdecydowały o umieszczeniu na 

leśniczówce w Zielonej tablicy pamiąt-
kowej poświęconej bohaterowi powyż-
szych wspomnień. Zostanie ona uroczy-

ście odsłonięta 20 marca 2017 roku,       

w dniu urodzin ś.p. Edwarda Goszyka. 

    Kończąc muszę stwierdzić, że minie 

pewnie jeszcze sporo czasu, zanim po-

godzę się z faktem, że nigdy już nie 

usłyszę w słuchawce jego  charaktery-

stycznego głosu informującego mnie 

ulubionym zwrotem: „Dzień dobry panie 

Lubos, więc jest taka sprawa...”...    
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Marian Lisiecki 

(jal) 

W  dniu 20 sierpnia wystartowały 

kolejne, tradycyjne już, nocne 
sierpniowe zawody gruntowe organizo-

wane przez zarząd dla członków Koła 

PZW Kalety.  
    W szranki stanęli głównie specjaliści 

od tej metody łowienia, którzy przez całą 
noc powiększali zawartość swoich siatek 

wędkarskich wabiąc zdobycze wymyśl-
nymi smakami i zapachami swoich zanęt 
oraz podając na haczyki najbardziej pożą-
dane przez ryby przynęty. 

    Ostatecznie poranne ważenie wykazało 

wyraźnego zwycięzcę, który zostawił 

konkurencję daleko w tyle. Na najwyż-
szym stopniu podium stanął Seweryn 

Cichoń - łowca ponad 12 kilogramów 

białej ryby. Kolejne miejsca zajęli: Ad-

rian Czeluśniak (II), Jan Kandzia (III), 

Robert Kuder (IV), Bogusław Śleziona 

(V). Następne zawody nocne już za rok w 

sierpniu, tymczasem zawodnicy Koła 

PZW Kalety zmierzą się jeszcze w nie-

dzielę 2 października w konkursie węd-

karskim o Puchar Prezesa Koła.  

Nocne zawody gruntowe 
Koła PZW Kalety    

Miejska Orkiestra Dęta Miasta Kalety częścią  
Światowego Przeglądu Folkloru Integracje 

 w Poznaniu   

21  sierp-

n i a ,    
w Poznaniu, 

w starej paro-

wozowni, od-

był się wielki 

f i n a ł 

„Światowego 
P r z e g l ą d u 

Folkloru Inte-

gracje”.  
Światowy Przegląd Folkloru 

"Integracje" odbył się w Wiel-

kopolsce już po raz szesnasty. Podczas 

festiwalowego tygodnia trzystu tancerzy 

z różnych zakątków świata prezentowało 

swoją kulturę ludową podczas koncer-

tów i przemarszów. Poza tym odbyły się 
wieczory narodowe, warsztaty dla dzie-

ci, turniej sportów tradycyjnych oraz 

wystawy zdjęć. Całość uwieńczył wła-

śnie plenerowy koncert finałowy, który 

odbył się w niedzielę, 21 sierpnia na 

terenie Parowozowni przy ulicy Kolejo-

wej w Poznaniu.  

   W imprezie wzięły udział zespoły 

folklorystyczne z Polski, Czech, Tajwa-

nu, Irlandii i Serbii. Częścią tego niesa-

mowitego, pełnego uroki i charakteru 

wydarzenia, była również Miejska Or-

kiestra Dęta Miasta Kalety. Zaprezento-

wana wiązanka śląska, która specjalnie 

na tę okazję została przygotowana, spo-

tkała się z ogromnym aplauzem i entu-

zjastycznym przyjęciem zgromadzonej 

publiczności.  

     

Drużynowy mecz szachowy  
MDK Woźniki– MGOK Woźniki 

D nia 15 sierpnia 2016 r., w ra-

mach XII Festiwalu Rozmaitości 
i Sztuki Wszelakiej, na rynku w Woź-
nikach miał miejsce "Drużynowy 

Mecz Szachowy Klubów Szacho-

wych MGOK OSP Woźniki            

i MDK Kalety".  
   Zawodnicy wystąpili w następu-

jących składach: gospodarze- Pa-

weł Mośny (kapitan drużyny), Ma-

ciej Najder, Dawid Broncel, Kamil 

Mośny i rezerwowy Tobiasz Go-

rol, a goście- Mateusz Płonka 

(kapitan drużyny), Aleksy Wal-

czak, Mateusz 

Wrodarczyk, Kac-

per Wrodarczyk    

i rezerwowy Mi-

chał Fronczek.  

    Mecz przepro-

wadzono następu-

jącym systemem: 

najpierw rozegra-

no cztery rundy 

partie bezpośred-

nie po 5 minut na 

zawodnika, a na-

stępnie cztery 

rundy partie deblowe po 5 minut na dru-

żynę. Mecz zakończył się zwycięstwem 

przedstawicieli Kalet w stosunku  6 - 2. 

W małych punktach wynik przedstawiał 

się następująco: kaletanie uzyskali 16,5 

pkt a woźniczanie 7,5. W wyniku rundo-

wym przedstawiało się to tak, że na        

8 możliwych drużyna z Kalet wygrała    

4 rundy i zremisowała 4.  

    Obiektywnie oceniając wynik spotka-

nia należy przyznać, że tym razem prze-

konywująco wygrała drużyna z Kalet.  

Marek Rupik 
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W  dniach 5-7 sierpnia 2016 r. 

członkowie chóru Sonata 
uczestniczyli w projekcie artystycz-

nym pn. „Przez ogród myśli i zadu-

mań – w drodze do Stwórcy”.  
    W projekcie tym uczestniczyli rów-

nież wspaniali artyści: znany góralski 

muzyk i multiinstrumentalista Józef Bro-

da, wybitna harfistka Dorota Szyszkow-

ska – Janiak wraz z córką Zosią – rów-

nież harfistką oraz znakomita sopranist-

ka Maria Mitrosz. Projekt ten rozpoczę-
liśmy warsztatami muzycznymi na któ-

rych przygotowywaliśmy się do wspól-

nych z artystami koncertów. 

    Na zaproszenie księdza proboszcza 

Antoniego Swadźby w Parafii pw. św. 

Franciszka z Asyżu w Kaletach – Miot-

ku odbył się w sobotni wieczór pierwszy 

wspólny koncert. Główny prowadzący 

Pan Józef Broda swoimi znakomitymi 

umiejętnościami muzycznymi oraz peda-

gogicznymi często angażował cały wy-

pełniony słuchaczami kościół do wspól-

nego śpiewania.  

    Nie inaczej było na niedzielnym popo-

łudniowym koncercie w Parafii pw. Mat-

ki Boskiej Fatimskiej w Kaletach – Dru-

tarni, który odbył się dzięki uprzejmości 

księdza Krzysztofa Sędłaka.   

    Bardzo doniosłym wydarzeniem była 

również uroczysta msza święta w Parafii 

pw. św. Józefa w Kaletach – Jędrysku, 

na której rozbrzmiewała niezwykła mu-

zyka i śpiew zaproszonych arty-

stów oraz naszego chóru. Za 

każdym razem największe emo-

cje budziła śpiewana przez chór 

piękna i wzruszająca pieśń pt. 

„Ojcowski dom” - pieśń, którą 
dobrze zna starsze pokolenie,       

a o której ostatnio zapomniano.  

    Bardzo dziękujemy Probosz-

czom tych Parafii za pomoc      

w organizacji koncertów.  

    Kontynuacją nawiązanej        

z artystami współpracy był po-

dobny do wcześniejszych kon-

cert w Parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela w Olsztynie k. Czę-
stochowy z okazji 25-tej roczni-

cy organizacji miejscowej im-

prezy „Zamczysko” przez środo-

wiska abstynenckie. Bardzo 

dziękujemy organizatorom tego 

kilkudniowego przedsięwzię-
cia,tj.:  

- Trzeźwościowe Stowarzysze-

nie Kulturalno-Turystyczne w Katowi-

cach  

- Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie 

za zaproszenie oraz przemiłe i smaczne 

przywitanie naszego chóru. 

    Na koniec chcielibyśmy szczególne 

podziękowania za naszą kilkudniową 
przygodę ze wspaniałymi artystami skie-

rować w stronę Pana Marcina Parysa, 

który był pomysłodawcą tego projektu, 

organizatorem oraz łącznikiem z gospo-

darzami miejsc koncertowych, jak rów-

nież, który wraz z całą swoją rodziną był 

obecny na wszystkich naszych wystę-
pach.  Były to dla nas niezapomniane 

chwile i niezwykłe przeżycia duchowe, 

oraz wspaniała szkoła pięknego muzyko-

wania. Bardzo dziękujemy. 

Cześć pieśni i muzyce. 

Chór Sonata 

Działalność chóru Sonata w miesiącu sierpniu 2016 r. 
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Jacek Lubos 

W  dniach od 20 sierpnia do          

4 września na korcie teniso-
wym przy MOW w Jędrysku rozgry-

wany był IV Turniej Tenisa o Puchar 
Burmistrza Miasta Kalety.  

    Turniej był rozegrany w dwóch kate-

goriach: kobiet oraz mężczyzn. Ogółem 

startowało 17 zawodników (3 panie, 14 

panów) z Kalet oraz sąsiednich miejsco-

wości: Koszęcina, Krupskiego Młyna, 

Tarnowskich Gór oraz Zabrza.  

    Ogółem rozegrano 27 meczy: każdy 

mecz do dwóch wygranych setów. Poje-

dynki w singlu mężczyzn rozgrywane 

były systemem pucharowym do dwóch 

porażek (tzn. po drugiej porażce zawod-

nik odpadał z turnieju). W kategorii sin-

giel kobiet grano „każda z każdą”. 

Wśród kobiet zwycięski puchar wywal-

czyła Elwira Płonka pokonując obie 

przeciwniczki: Danutę Mazur 2-0 (6-3,  

6-1) oraz Mirosławę Bonk 2-0 (6-2, 6-3). 

Mecz o 3 miejsce wygrała Danuta Mazur 

pokonując 2-1 w setach (3-6, 6-4, 7-6) 

Mirosławę Bonk.  

    W kategorii mężczyzn zawody wygrał 

zawodnik z Tarnowskich Gór: Wojciech 

Najuch wygrywając wszystkie mecze po 

2-0. Wojciech Najuch jak się później 

okazało, jest jednym z najlepszych ama-

torów na Śląsku (aktualnie w rankingu 

PZT zajmuje 3 miejsce). W meczu         

o drugie miejsce Łukasz Brol z Kalet 

pokonał 2-0 (6:1,7:5) Adama Pielkę            
z Krupskiego Młyna.  

 

Końcowa klasyfikacja turnieju: 

Kategoria kobiet: startowały 3 panie 

1. Elwira Płonka (Kalety)  

2. Danuta Mazur (Kalety)  

3. Mirosława Bonk (Kalety)  

 

Kategoria mężczyzn: startowało 14 pa-

nów  

1. Wojciech Najuch (Tarnowskie Góry) 

2. Łukasz Brol ( Kalety)  

3. Adam Pielka (Krupski Młyn)  

 

    Ww. zawodników w każdej kategorii 

nagrodzono pamiątkowymi pucharami, 

które wręczył: burmistrz Kalet Klau-

diusz Kandzia.  

    Zawody zorganizował Lokalny Ani-

mator Sportu: Antoni Jeż.  

   Aktualnie rozgrywany jest turniej        

w kategorii debla (pary). Zgłosiły się      
4 pary: dwie z Kalet, jedna z Koszęcina   

i jedna z Krupskiego Młyna.  

    Wyniki wszystkich meczy oraz zdję-
cia z turnieju zamieszczone są na stronie 

Facebooka pod nazwą Tenis Kalety. 

 

     Antoni Jeż  

Najlepsi tenisiści w naszym mieście   

Miasto Kalety współorganizatorem III Rajdu  
Rowerowego „Śladami górnośląskiej szlachty”  
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J uż po raz trzeci z rzędu w ostatni 

weekend września spod Centrum 
Kultury Śląskiej w Nakle ruszy rajd 

rowerowy „Śladami Górnośląskiej 

Szlachty”, którego głównymi organi-

zatorami są wspomniana wyżej in-

stytucja oraz Starostwo Powiatowe 

w Tarnowskich Górach. W roku 
bieżącym we współorganizację rajdu 

włączyło się Miasto Kalety, które powita rowerzystów na mecie prze-

jazdu, dokładnie zaś w Zielonej. 
    Rajd jest elementem składowym „Weekendu Szlacheckiego”, w skład 

którego wchodzą eksponowana już od 29 lipca w CKŚ wystawa „Splendor 

odzyskany” - śląskie rezydencje magnackie w fotografiach Marka Gawor-

skiego, a także rozpoczynająca się o godzinie 18.00 24 września uroczy-

stym wernisażem wystawa „Świat europejskich orderów” (oryginalne 

dokumenty sygnowane podpisami władców, wystawione przez urzędy ce-

sarsko-królewskie Habsburgów oraz heroldię brytyjską). Rajd przejedzie 

przez dawne posiadłości książęce Donnersmarcków– pałac w Nakle Śl., 

spichlerz w Żyglinie i pałac myśliwski w Zielonej. 
Trasa rajdu 25 września 
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(jal) 

11  września, 

w niedzie-
lę, przy pięknej, 

słonecznej pogo-

dzie, przeprowa-

dzony został III 

Rajd Rowerowy szlakiem "Leśno Raj-

za". Współorganizatorami imprezy 
były Miasto i Gmina Woźniki oraz 

Miasto Kalety, zaś cyklistów podczas 

całej, ponad 130 kilometrowej wy-

cieczki prowadził przedstawiciel Urzę-
du Miejskiego w Kaletach -Jacek Lu-

bos. 
    Rowerzyści zebrali się z samego rana, 

o godzinie 6.00, w parku w Jędrysku. 

Tam też każda zapisana wcześniej osoba 

dostała okolicznościową koszulkę,        
w której reklamowała organizatorów 

podczas ponad 12-godzinnej jazdy.    

    W związku z faktem, że aktualnie 

trwają prace remontowe na tzw. drodze 

jędryskowskiej z Kalet do Miasteczka 

Śląskiego, rajd ruszył nieco zmodyfiko-

waną trasą z Jędryska na uroczysko Głę-
boki Dół i dopiero tam wjechał na drogę 
leśną prowadzącą do Miasteczka. Na-

stępne w kolejności było odwiedzenie 

zalewu Nakło- Chechło, parku w Świer-

klańcu, zbiornika Kozłowa Góra, Bizji, 

Bibieli, zalanej kopalni w Pasiekach. 

Niedogodności związane z budową auto-

strady A1 z Pyrzowic na Woźniki zneu-

tralizowano kierując się na Cynków, 

skąd był już przysłowiowy "rzut bere-

tem" na woźnicką Coglową Górkę, 
gdzie, dzięki uprzejmości burmistrza 

Alojzego Cichowskiego, rowerzyści 

mogli skorzystać z okazji wejścia na 

leśną wieżę obserwacyjną. Kilkunasto-

metrowa wspinaczka po stromych scho-

dach do łatwych nie należała, ale panora-

my okolicy wynagrodziły te trudy         

w dwójnasób. Potem było jeszcze spo-

tkanie z samym burmistrzem Miasta         

i Gminy Woźniki na urokliwym rynku      

i wyjazd przez Młynek na Lubszę i do 

rezerwatu Góra Grojec. Przed obiadem 

uczestnicy rajdu mieli jeszcze okazję 
podziwiać uroki Zielonej i Truszczycy. 

Pierwsza, większa pętla, zakończona po 

kaletańskim Domem Kultury, zamknęła 

się w liczbie 87 kilometrów. 

    Podczas przerwy obiadowej grupę 
uczestników rajdu odwiedzili burmistrz 

miasta Kalety Klaudiusz Kandzia i prze-

wodniczący miejscowej Rady Miejskiej 

Eugeniusz Ptak. Posileni przepyszną 
roladą cykliści cyknęli jeszcze pamiątko-

we zdjęcie z przedstawicielami samorzą-
du i pomknęli w stronę Koszęcina. Trasa 

Kalety- Koszęcin- Piłka- Kokotek- Pusta 

Kuźnica- Koty- Mikołeska- Kalety liczy-

ła 46 kilometrów i potrwała nieco ponad 

3 godziny. Niestety, ze względu na ogra-

niczenie czasowe i szybko zapadający 

zmrok, nie udało się zrealizować ambit-

nego planu odwiedzenia Tworoga           

i Brynka. Grupa stawiła się w jędry-

skowskim parku o godzinie 19.15 mając 

w nogach łącznie 133 kilometry. Trudno 

było jednak w tym momencie uchwycić 
jakiekolwiek narzekania czy jęki, zaś 

zamiast nich pojawiły się szybkie pyta-

nia z cyklu: "kiedy znowu jedziemy?". 

Cała grupa wyraziła podziękowania dla 

"sprawców zamieszania" czyli burmi-

strzów Woźnik i Kalet, za koszulki           

i posiłek, ale głównie za atrakcyjnie          

i aktywnie spędzony czas. 

    IV Rajd Rowerowy "Leśną Rajzą" już 
za rok, a właściwie nawet mniej niż rok. 

Najprawdopodobniej rajd A.D. 2017 

odbędzie się w ostatni weekend czerwca. 

 

III Rajd Rowerowy szlakiem "Leśno Rajza"   
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Jacek Lubos 

Równy krok Unii Kalety 

P oczątek sezonu 2016/-

2017 zdaje się potwier-
dzać dobra formę piłkarzy Unii,          

a także fakt, że wysokie miejsce na 

finiszu poprzednich rozgrywek nie 

było dziełem przypadku. 
    Kilka sezonów „docierania” i balanso-

wania na skraju przepaści (czytaj: spad-

ku do niższej klasy rozgrywkowej) dało 

więc w końcu pożądane efekty. Drużyna 

trenera Lebka stanowi dziś mieszankę 
rutyny z młodością (z  przewagą tego 

drugiego elementu) i idzie w lidze,          

a także w Pucharze Polski, równym kro-

kiem, strasząc dobrą grą przeciwników, 

którzy jeszcze nie tak dawno byli niemal 

poza jej zasięgiem. Fakt ten poświadcza-

ją chociażby pewne wygrane w Lublińcu 

(PP), czy „rozjechanie” MLKS Woźniki 

w V kolejce rozgrywek aż 3:0. 

    Jak pisaliśmy w sierpniowym nume-

rze- Unia zaliczyła II kolejce wpadkę 
ulegając w Kamieńskich Młynach War-

cie 0:2. Na szczęście potem było już 
tylko lepiej. Dobrą passę rozpoczął re-

mis 0:0 z Olimpią Huta Stara. Potem 

nastąpił pogrom w Sierakowie, gdzie 

piłkarze z Fabrycznej rozbili drużynę 
miejscowego LKS aż 5:2, no i wspo-

mniane 3:0 z Woźnikami na własnym 

stadionie.  

    Rozkład najbliższych meczów Unii 

przedstawia się następująco: 

17 września– Liswarta Lisów (wyjazd) 

24 września– Jedność Boronów (dom) 

1 października– Sparta Lubliniec (dom) 

8 października– Czarni Starcza (wyjazd) 

15 października– Płomień Kuźnica Ma-

rianowa (wyjazd). 

    Zapraszamy  na mecze na stadion 

miejski przy ulicy Fabrycznej oraz do-

pingowania  Unii na wyjazdach. Doceń-
my  dobrą grę drużyny, a pełne trybuny 

staną się być może z czasem bodźcem 

decydującym do walki o coś więcej niż 
górna połówka ligowej tabeli...   

   

Unia Kalety– Olimpia Huta Stara 

Terapia wstrząsowa piłkarzy z Kuczowa 

P o dwóch przegranych 
z rzędu na starcie roz-

grywek (0:9 z Promieniem 
Glinica  i 1:3 z Orłem Psary/ Babieni-
ca) kuczowska Małapanew wreszcie 
„zaskoczyła” i  następne trzy mecze       
w lidze rozstrzygnęła na własną ko-
rzyść. 
    Wygrane (z Mechanikiem w Kochci-
cach 2:0, 5:0 z Płomieniem Przystajń      

i 6:1 z Unią Lisowice na Paderewskiego 
(za ten mecz Małapanew dostała osta-
tecznie punkty walkowerem)) pozwoliły 
kuczowianom szybko opuścić dno ligo-
wej tabeli i wskoczyć na miejsce tuż za 
podium z dodatnim bilansem bramek. 

    18 września Małapanew zagra w Je-
ziorze z Huraganem, 25 września u sie-
bie z Błękitnymi Herby, 2 października 
czekają ją derby z rezerwami Unii na 
Fabrycznej. 

 Jacek Lubos 
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Eugeniusz Ptak 

Jacek Lubos 

W  dniu 8 wrze-

śnia 2016 roku,      
w Głubczycach odbywa-

ła się wizyta Komisji 

Certyfikującej, której 

zadaniem była weryfi-

kacja kryteriów samooceny tego mia-

steczka, przed przystąpieniem do Sto-
warzyszenia Miast Cittaslow.  
     W skład Komisji Certyfikującej we-

szli przedstawiciele samorządów Kalet, 

Olsztynka i Prudnika oraz przedstawi-

ciel biura ds. Cittaslow urzędu marszał-

kowskiego w Olsztynie.  

    Miasto Kalety reprezentował prze-

wodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz 

Ptak, natomiast komisji przewodniczył 

Krajowy Koordynator Sieci, burmistrz 

Olszynka p. Artur Wrochna.  

    Jest to spore wyróżnienie dla naszego 

miasta, ponieważ w czasie zaledwie dwu 

lat członkostwa w Stowarzyszeniu, Ka-

lety już dwukrotnie uczestniczyły          

w procesie certyfikacji samorządu aspi-

rującego do przystąpienia do sieci.  

    Każde miasteczko przed przystąpie-

niem do sieci miast Cittaslow dokonuje 

samooceny w następujących obszarach: 

energia i polityka środowiskowa, polity-

ka infrastrukturalna, polityka jakości 

życia miejskiego, rolnictwo, turystyka    

i rzemiosło, gościnność, świadomość, 
szkolenia, spójność społeczna i partner-

stwa. Głubczyce, po przyjęciu do Sto-

warzyszenia, będą 26 miastem Polskiej 

Krajowej Sieci Miast Cittaslow, w tym 

drugim - po Prudniku – miasteczkiem   

w województwie opolskim i trzecim 

leżącym na Górnym Śląsku.  

    Z inicjatywą przystąpienia do Cit-

taslow wyszli członkowie Głubczyckiej 

Rady Seniorów. Pomysł poparli radni 

miejscy, którzy w kwietniu tego roku 

podjęli uchwałę w tej sprawie. Po inten-

sywnych pracach nad spełnieniem przez 

miasto kryteriów samooceny i ich certy-

fikacją Głubczyce ocze-

kują na ostatni krok – 

pozytywną decyzję mię-
dzynarodowych władz 

stowarzyszenia.  

    Prawdopodobnie zo-

stanie podjęta już pod-

czas najbliższego posie-

dzenia Międzynarodowe-

go Komitetu Koordynu-

jącego w październiku,  

w Korei Południowej.  

Głubczyce kolejnym polskim miasteczkiem Cittaslow     

Olsztyńskie spotkanie pełnomocników ds. Cittaslow  

W  środę, 31 sierp-

nia, w Departa-
mencie Turystyki Urzę-
du Marszałkowskiego   

w Olsztynie odbyło się 
spotkanie pełnomocników ds. Cit-

taslow.  
    Konferencję otwarła Pani Wicemar-

szałek Wioletta Śląska- Zyśk, która po-

witała uczestników i zapewniła o stałym 

wsparciu olsztyńskiego 

Urzędu Marszałkowskiego 

dla inicjatyw polskich miast 

Stowarzyszenia. Następnie   

z prezentacją pt. “Miasta 

sieci Cittaslow – produkt 

wizerunkowy regionu”, wy-

stąpiła Pani Anna Jaroszuk – 

Wicedyrektor Departamentu 

Turystyki. W kolejnym 

punkcie informacje 

bieżące (strona interne-

towa, media społeczno-

ściowe, publikacja turystyczna, 

film promocyjny sieci Cittaslow) 

przedstawił Marcin Galibarczyk – 

Kierownik Biura ds. Cittaslow.     

W drugiej części spotkania pełno-

mocnicy podzieleni zostali na dwie 

grupy robocze: 

- grupę ds. pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych; 

- grupę ds. budowania marki turystycz-

nej Cittaslow. 

    Grupy dyskutowały w ww. tematach, 

po czym prezentowały konkluzje z nimi 

związane. Dużą część dyskusji zajęła 

kwestia organizacji przyszłorocznego 

Festiwalu Miast Cittaslow w Kaletach. 
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Stowarzyszenie LGD 
„Leśna Kraina Górnego 

Śląska” ogłosi  

w października  pierwszy 
nabór wniosków  

na dofinansowanie operacji 

S towarzyszenie 

LGD „Leśna 
Kraina Górnego 

Śląska” planuje     

w drugiej połowie 

p a ź d z i e r n i k a     

2016 r. ogłoszenie 

pierwszego nabo-
ru wniosków na 

dofinansowanie 

operacji.  
   W ramach  planowanego naboru wnio-

sków limit środków wyniesie 2 550 000zł, 

a dofinansowanie będzie można otrzymać 
na operacje związane z rozwojem tury-

stycznym obszaru oraz budowaniem zin-

tegrowanego, wykształconego i aktywne-

go społeczeństwa. 

    Kolejne konkursy będą organizowane 

do 2020 roku, zgodnie z harmonogramem 

naboru dostępnym na stronie LGD. 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumen-

tami i szczegółowymi informacjami na 

stronie Stowarzyszenia LGD „Leśna Kra-

ina Górnego Śląska”  

www.lesnakrainalgd.pl,  
a także w biurze LGD, przy ul. Leśnej 2 

w Koszęcinie. 

Katarzyna Ochman-Sozańska 
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(jal) 

Andrzej Brysch (jal) 

Jan Potempa 

Od  1 wrze-

ś n i a 
można składać 
wnioski o przy-

znanie Stypendium 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 przy-

znanie Stypendium Burmistrza Miasta 

Kalety składać można od 1.09.2016 r. 

do 30.09.2016 r. w przypadku studen-

tów od 1.10.2016 r. do 31.10.2016  r.  

   Formularze wniosków można pobierać 
w Urzędzie Miejskim, II piętro, pokój nr 

14 lub klikając na więcej w tej informa-

cji.  

Zostań stypendystą Burmistrza Miasta Kalety     Tymczasowe miejsca do 
parkowania  

na nieutwardzonym  

placu obok sklepu 
 Biedronka     

24  sierpnia 2016 roku w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Ka-
letach odbyło się spotkanie osób obję-
tych zwolnieniami w związku z proce-

sem likwidacji Spółki P.P.U.H. WOR

-PAK Sp. z o.o. w Kaletach, z pra-

cownikami Powiatowego Urzędu Pra-

cy w Tarnowskich Górach.  
    W trakcie spotkania osoby te mogły 

uzyskać informacje dotyczące m.in.: 

zasad rejestracji w urzędzie pracy, praw 

i obowiązków osoby bezrobotnej, jak 

również zapoznać się aktualnymi ofer-

tami pracy oraz formami wspierającymi 

zatrudnienie u nowego pracodawcy.  

Spotkanie dla osób      
zwalnianych z P.P.U.H. 

Wor- Pak Sp. z o.o.  
w Kaletach   

Od  p o c z ą t k u 

sierpnia 20-

16 r. internauci mogli 

oddawać swoje głosy 
na najlepszą prze-

strzeń publiczną Wo-

jewództwa śląskiego.  
    Do plebiscytu zgło-

szony został nasz Kale-

tański Ichtiopark, który 

powstał        z udziałem 

środków Unii Europejskiej, w oparciu o 

stawy wykorzystywane przy produkcji 

papieru przez Kaletańskie Zakłady Celu-

lozowo-Papiernicze w Kaletach.  

    Ostatecznie kaletańska przestrzeń pu-
bliczna, uzyskała 384 głosy. W skali całego  

Ichtiopark w pierwszej 15 plebiscytu na Najlepszą  
Przestrzeń Publiczną Województwa śląskiego 

- edycja 2016  

17 gmin z grupy zakupowej Kalety za energię  
elektryczną zapłaci jeszcze mniej!    

W  dniu 10 sierpnia 

2016 r. Miasto Ka-

lety, jako Lider Porozu-

mienia 17 gmin, dokonało 

wyboru wykonawcy na: Zakup energii 

elektrycznej na potrzeby oświetlenia 

ulic i miejsc publicznych oraz Zakup 

energii elektrycznej na potrzeby 

obiektów dla gmin: Boronów, Ciasna, 

Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, 

Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, 

Konopiska, Koszęcin, Krupski Młyn, 

Pawonków, Świerklaniec, Tworóg, 

Woźniki, Zbrosławice i Zębowice.  

    W przetargu „na oświetlenie ulic” 

wpłynęło sześć ofert zaś na zakup ener-

gii dla „obiektów kubaturowych” było 

ich pięć. W obydwu przetargach Firma 

GOEE ENERGIA Sp. z o.o. z Warsza-

wy, zaproponowała najkorzystniejsze 

ceny jednostkowe energii elektrycznej za 

1 MWh. 

W roku 2017 cena jednostkowa za          

1 MWh wynosić będzie: 

• dla oświetlenia dróg i miejsc publicz-

nych: 187,10 zł brutto – (poprzednio     

w latach 2015 – 2016: 212,80 zł netto); 

• dla obiektów kubaturowych: 211,70 zł 

brutto – (poprzednio w latach 2015 – 

2016: 234,80 zł netto). 

   Nowe stawki obowiązywać będą od 

stycznia 2017 roku przez okres kolej-

nych 12 miesięcy. 

Marlena Kurc 
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W  związku z prowa-

dzonymi robotami 
związanymi z przebudową 
ul. Gwoździa w Kaletach, 

tym samym zamknięciem placu wie-

lofunkcyjnego przy gimnazjum od 

strony ul. Gwoździa, po uzyskaniu 

zgody właściciela terenu obok sklepu 
Biedronka, informujemy o możliwo-

ści parkowania samochodów na nie-

utwardzonym placu w sąsiedztwie 

Biedronki aż do odwołania. Za utrud-

nienia i niedogodności przepraszamy 

mieszkańców pozostawiających do-
tychczas samochody w rejonie dwor-

ca PKP i szkoły 

województwa śląskiego uplasowała się 
na 13 pozycji spośród 43 lokalizacji 

zgłoszonych do tegorocznej edycji. 

Mimo tego, że nie udało się zwyciężyć, 
udział w tym przedsięwzięciu z pewno-

ścią będzie miał pozytywny oddźwięk 

promocyjny. Wielu mieszkańców Wo-

jewództwa śląskiego mogło dowiedzieć 
się, że w Leśnym Zakątku Śląska funk-

cjonuje park o tematyce rybnej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-

rzy wzięli udział w plebiscycie i oddali 

głos na nasz Ichtiopark.  
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W  przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kom-

pletem dokumentów do dnia 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za 

miesiąc listopad następuje do dnia 30 lis-
topada. 
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się          
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłko-

wy złoży wniosek wraz z dokumentami w 

okresie od dnia 1 października do dnia 30 listo-

pada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

oraz wypłata świadczeń przysługujących za 

miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. 

W okresie zasiłkowym 2016/2017 należy 
wykazać dochody za rok 2015 uwzględniając 
zmiany wysokości dchodów członków 

rodziny.  
 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA PO-
TWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHO-
DU NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO 

PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RODZINY   
INDYWIDUALNIE 

•oświadczenia członków rodziny o dochodach 

osiągniętych w roku kalendarzowym poprze-

dzającym okres świadczeniowy, innych niż 
dochody podlegające opodatkowaniu podat-

kiem 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 podatku dochodowym od osób fizycz-

nych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,   z późn. zm. ) 

Działalność gospodarcza (dotyczy osób, które 

taki dochód uzyskiwały): 

•oświadczenia członków rodziny rozliczają-
cych się na podstawie przepisów                                   

o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez oso-

by fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłko-

wy 

Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki 

dochód uzyskiwały) 

•zaświadczenie właściwego organu gminy, 

nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłko-

wy 

•umowa dzierżawy w przypadku w przypadku 

oddania części lub całości znajdującego się       
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego        

w dzierżawę    
•umowę o wniesieniu wkładów gruntowych        

w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego 

do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 
produkcyjną  
 

UWAGA!!!  NOWOŚĆ!!!! 
Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego 

uzyskania od organów podatkowych (Urząd 
Skarbowy) lub ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, organów emerytalno-

rentowych (ZUS) oraz z rejestrów publicznych, 

drogą elektroniczną lub drogą pisemną, od-

powiednio: 

•informacji o dochodzie podlegającym opodat-

kowaniu 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 podatku dochodowym 

od osób fizycznych, każdego członka rodziny, 

udzielanych przez naczelnika właściwego ur-

zędu skarbowego  

•informacji o wysokości składek na ubezpie-

czenie zdrowotne, w tym informacji o wysoko-

ści 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 obejmującej następujące 

dane:  
 

WAŻNE!!! 
W przypadku braku możliwości samodzielnego 

uzyskania przez Ośrodek informacji lub za-

świadczeń z przyczyn nieleżących po stronie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                          

w Kaletach, Ośrodek będzie wzywał wniosko-

dawcę do dołączenia tych informacji lub za-

świadczeń. 
Inne dane: 
Alimenty świadczone na rzecz innych osób/

zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi do-

kumentami. 

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzy-

mała alimentów albo otrzymała je  w wy-

sokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, 

ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed 

mediatorem: 

•odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia 

sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób                    

w rodzinie lub poza rodziną lub odpis proto-

kołu posiedzenia zawierającego treść ugody 

sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd 

ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązu-

jących do alimentów na rzecz osób w rodzinie 

lub poza rodziną  
•przekazy lub przelewy pieniężne dokumentują-
ce wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 

członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem 

sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 

mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby 

spoza rodziny.  

•zaświadczenie organu prowadzącego postępo-

wanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji alimentów, a także    

o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub  

•informację właściwego sądu lub właściwej 

instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu 

wykonawczego za granicą 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 zami-

eszkuje za granicą  
•zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzają-
ce bezskuteczność egzekucji alimentów                       

w okresie ostatnich dwóch miesięcy 

Utrata dochodu (oznacza utratę dochodu 

spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu 

wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub 

stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrud-

nienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przede-

merytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyre-

jestrowaniem pozarolniczej działalności gospo-

darczej lub zawieszeniem jej wykonywania       

w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-

darczej (Dziennik Ustaw     z 2013 roku pozycja 

672 ze zmianami) ,utratą zasiłku chorobowego, 

świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku maci-

erzyńskiego, przysługujących po utracie zatrud-

nienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasąd-

zonych świadczeń alimentacyjnych w związku 

ze śmiercią osoby zobowiązanej 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 ubezpieczeniu społecznym rol-

ników) 

•dokument określający datę utraty dochodu (na 

przykład świadectwo pracy, decyzja o wyreje-

strowaniu działalności gospodarczej,  

•dokument potwierdzający miesięczną wyso-

kość utraconego dochodu na przykład rozlicze-

nie podatkowe "PIT" adekwatny do osiągnię-
tych dochodów za rok bazowy lub 

zaświadczenie  

Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie docho-

du spowodowane: zakończeniem urlopu wy-

chowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub 

stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzy-

skaniem zasiłku przedemerytalnego lub 

świadczenia przedemerytalnego, nauczyciel-

skiego świadczenia kompensacyjnego, a także 

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działal-

ności gospodarczej lub wznowieniem jej wyk-

onywania po okresie zawieszenia w rozumieniu 

art. 14 a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.      

o swobodzie działalności gospodarczej, uzy-

skaniem zasiłku chorobowego, świadczenia 

rehabilitacyjnego 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 rol-

ników). 

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy: 

•dokument określający wysokość dochodu uzy-

skanego przez członka rodziny oraz liczbę mie-

sięcy lub okres, w których dochód był osiągany 

(na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie 

podatkowe ”PIT”).  

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym 
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 są przyjmowane od dnia 1 września. 
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24 września w Ichtioparku odbędzie się współorganizowana przez Miasto Kalety i stowarzyszenie Leśna Kraina Górnego    
Śląska impreza pod nazwą „Święto Lasu”. Gwiazdą imprezy będzie Marcin Daniec. 

25 września w Zielonej finiszować będzie III Rajd Szlachecki z Nakła Śląskiego. 

24 września odbędzie się III Niedziela z Cittaslow w Kaletach. Szczegóły na plakacie powyżej. 

27 września na stadionie miejskim odbędą się tradycyjne biegi „O Złoty Dąb”  dla dzieci i młodzieży z Kalet i Vitkova. 
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