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21  maja Zarząd Województwa 
Śląskiego uchwałą nr 1075 / 

256 / IV / 2013 zaktualizował listę 
projektów wybranych do dofinan-
sowania i listę projektów rezerwo-
wych w ramach naboru nr 03.02.02
-121/11 dla Poddziałania 3.2.2.   
Infrastruktura okołoturystyczna/ 
podmioty publiczne.  
    Niezwykle miło mi poinformować, 
że pośród projektów wybranych do 
dofinansowania z listy rezerwowej 
znalazł się również nasz projekt pod 
nazwą: "Poprawa jakości infra-
struktury sportowo- rekreacyjnej 
na cele imprez kulturalno- sporto-
wych poprzez modernizację i zakup 
wyposażenia stadionu w mieście 
Kalety- Leśnym Zakątku Śląska".  
   W ramach projektu na moderniza-
cję stadionu zrefunduje się m.in. 

koszty poniesione przez 
miasto na nowe trybuny 
na stadionie, zamontuje 
kolektory słoneczne na 
budynku gospodarczym, 
ustawi oświetlenie solar-
ne, wybrukuje drogę do-
jazdową, zakupi sprzęt 
do uruchomienia kina 
letniego, a także mobilną 
scenę. Całość projektu 
opiewa  na  kwot ę         
580 147,69 zł, z czego 
Województwo Śląskie 
wyda na niego 85% tej kwoty czyli 
493.125,53 zł.  
    Dofinansowanie modernizacji in-
frastruktury stadionu jest kolejnym 
sukcesem Miasta w kwestii pozyski-
wania środków zewnętrznych. Nie 
tak dawno pozyskano środki na ter-

momodernizację budynków użytecz-
nośc i publicznej w mieści e 
(najwyższe otrzymane dofinansowa-
nie w historii występowania Miasta 
Kalety o środki unijne) oraz na wy-
kluczenie cyfrowe. 

Fundusze europejskie płyną do Kalet szerokim strumieniem! 
Kolejny kaletański projekt zyskał dofinansowanie 

Klaudiusz Kandzia 
Nakręcono materiał do kolejnego odcinka 

"Szlakiem gwiazd" 

W  dniach od 31 maja do 2 czerwca 
w Kaletach nakręcono materiał 

do kolejnego odcinka programu 
„Szlakiem gwiazd”.  
    Bohater programu Piotr Polk oprowadził realizatorów 
po miejscach, które szczególnie utkwiły mu w pamięci. 
Odwiedził szkołę i zdradził zakątki miasta, w których 
się bawił i wypoczywał. Gościł         w Parku Miejskim 
w Jędrysku, w Zielonej, krótko także w sobotę na XV 
Dniach Kalet. Przy kamerze rozmawiał z osobami mają-
cymi wpływ na rozwój jego kariery zawodowej. 
    Idea programu polega na pokazaniu miejscowości, 
które zmieniły się w sposób istotny poprzez pozyskane 
środki unijne.  
    Przypomnijmy, że miasto Kalety pozyskały w ostat-
nim czasie dotacje i dofinansowania zarówno w ramach 
tzw. „projektów miękkich” jak i „projektów twardych”.  
    Na temat pozyskanych przez Kalety środków unij-
nych wypowiedzieli się przed kamerami burmistrz 
Klaudiusz Kandzia oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Ptak. O dacie emisji programu poinformuje-
my na stronie www.kalety.pl 

Jacek Lubos 
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15 czerwca odbyła się, zorganizowana przez Urząd Miejski, rodzinna wycieczka rowerowa na Górę Grojec i do Woźnik .  

8 czerwca chór „Sonata” oraz grupa „Inspiracje” brały udział w jubileuszu ZPiT „Śląsk” w katowickim „Spodku”. 

2 czerwca na stadionie KS Unia Kalety miał miejsce turniej szachowy o „Puchar Burmistrza Miasta Kalety” 

Od 31 maja do 2 czerwca trwały XV jubileuszowe „Dni Kalet”. Gwiazdą był Zbigniew Wodecki. 

22 maja swoje 99 urodziny obchodził najstarszy mieszkaniec naszego miasta– Pan Eryk Lipiński. 

3 czerwca nastąpiło poświęcenie kaplicy cmentarnej w Jędrysku. 

Str. 3 

17 maja w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczysta, XXIX Sesja Rady Miejskiej, na której nadano honorowe obywatel-
stwa miasta Kalety siedmiorgu mieszkańcom partnerskiego Vitkova.  

 

18 maja na Forum Młodzieżowym w Ustroniu przebywała grupa kaletańskich gimnazjalistów.  

BIULETYN INFORMACYJNY, CZERWIEC 2013 

17 maja w pałacu w Rybnej radny Kazimierz Zlotosz odznaczony został Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP. 

25 maja odbyło się III Święto Zielonej. Tegoroczną gwiazdą była Teresa Werner. 

4 czerwca swoje 90-te urodziny obchodził ksiądz Alojzy Borkowski 

21 maja Miasto Kalety zyskało dofinansowanie projektu pod nazwą: "Poprawa jakości infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na 
cele imprez kulturalno- sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety- Leśnym Zakątku 
Śląska" w wysokości  493.125,53 zł.  

6 czerwca w Warszawie odbył się wernisaż kaletańskiego artysty Marcina Painty pn. „Pralka włączona”. 

22 maja w Zielonej realizatorzy TVS kręcili program „Meteopodróże”. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

13 czerwca gościliśmy w Zielonej seniorów z partnerskiego Ustronia. 

28 maja kaletańska poetka Laurencja Wons gościła w domu parafialnym w Lubecku deklamując wiersze przed licznie zgroma-
dzonym audytorium. 

Od 21 do 23 maja w Kościelisku na warsztatach przebywali uczestnicy kolejnej edycji projektu „Ja też potrafię” realizowanego 
przez kaletański MOPS.   

Podziękowanie 
Serdeczne podziękowania krewnym, znajomym, sąsiadom, przyjaciołom, Księdzu Proboszczowi,  

Panu Burmistrzowi 
 za modlitwę, współczucie oraz udział w pogrzebie  

śp. Moniki Opara  
składa w bólu pogrążona rodzina 

21 maja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 gościli zawodnicy Ruchu Chorzów:Wojciech Grzyb, Krzysztof Kamiński, Kamil 
Włodyga oraz Rzecznik Klubu Pani Donata Chruściel.  

Od 25 do 26 maja oldboje KS Unia Kalety przebywali w Ustroniu, gdzie rozegrali sparing ze słowacki SK Bobrovec.  

27 maja burmistrz Klaudiusz Kandzia podpisał porozumienie gospodarcze– deklarację „Biały Śląsk”. 

8 czerwca przy ZSiP w Miotku odbył się Piknik Rodzinny.  

 

1 czerwca na stawie przy ul. Fabrycznej rozegrano zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

9 czerwca Miejska Orkiestra Dęta wystąpiła na II Gliwickim Marszu dla Życia i Rodziny. 

16 czerwca w Zielonej odbyła się impreza pod hasłem „Podaruj życie Elizie”. 

12 i 13 czerwca w Kaletach obowiązywał stan zagrożenia przeciwpowodziowego. 

Pomiędzy 31 maja a 2 czerwca kręcono w Kaletach kolejny odcinek cyklu „Szlakiem gwiazd”. Tym razem tytułową gwiazdą był 
Piotr Polk. 

12 maja mażoretki INEZ brały udział w XV Mistrzostwach Mażoretek w Opolu.  

15 maja Likwidator KZCP sprzedał kolejne nieruchomości prywatnym przedsiębiorcom. 
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W  dniu 17 maja br. w Pałacu       
w Rybnej odbyło się święto 

strażaków z powiatu tarnogórskiego. 
Spotkali się tutaj druhowie z jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z miast 
i gmin całego powiatu, w tym druhowie 
z miasta Kalety. 
     Przed rozpoczęciem uroczystości, 
strażacy złożyli raport przedstawicielowi 
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, 
st. Bryg. Jerzemu Pankowi. 
     Powiatowy dzień strażaka był okazją 
do uhonorowania najbardziej zasłużo-
nych dla pożarnictwa strażaków. 
    Uchwałą Prezydium Zarządu Główne-

go Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Warszawie z dnia 27 lutego 
2013 roku, mieszkaniec naszego miasta 

Druh Kazimierz Złotosz, który pełni 
funkcję naczelnika Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kaletach, został odznaczony 
Złotym Znakiem Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Te najwyższe od-
znaczenie strażackie zostało nadane Dru-
howi Kazimierzowi Złotoszowi za długo-
letnią, aktywną działalność w Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kaletach, oraz na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej miasta 
Kalety.  
    Gratulujemy Druhowi Kazimierzowi 
Złotoszowi tak wysokiego odznaczenia 
strażackiego. 

Marian Marmajewski 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka na terenie Pałacu w Rybnej 

M ieszkaniec naszego miasta Pan 
Emil Lipinski ukończył 99 lat. 

Urodził się dokładnie 22 maja 1914 
roku i tym samym jest najstarszym 
mieszkańcem Kalet.  
    Z tej okazji Dostojnemu Jubilatowi 
złożyli wizytę przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Kaletach - burmistrz Klau-
diusz Kandzia, radni Rady Miejskiej- 
Pani Janina Perz i Jan Klimek oraz przed-
stawiciele Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Koło w Kaletach – Pan 

Zenon Cieśla oraz Pani Maria 
Strzyż.  
    Burmistrz przekazał na ręce 
Pana Emila dyplom gratulacyjny 
oraz piękny bukiet kwiatów wraz 
z upominkiem okolicznościo-
wym. Tym samym w imieniu 
własnym i władz miasta złożył 
serdeczne gratulacje i życzenia 
zdrowia, pomyślności oraz dłu-
gich lat życia pod skrzydłami 
kochającej rodziny. 

Najstarszy mieszkaniec naszego miasta skończył 99 lat 

W  dniu 18 maja 2013 my, trzy 
uczennice kaletańskiego gim-

nazjum – Klaudia Szymańska, Patry-
cja Cichoń i Helena Radziwończyk – 
wzięłyśmy udział w forum młodzieżo-
wym odbywającym się w Ustroniu.  

    Naszym opiekunem w tym dniu był 
Pan Dyrektor. Aby zdążyć na 10.00 
zbiórka odbyła się o 7.45. Dojechaliśmy 
nawet troszkę przed czasem, dzięki cze-
mu mieliśmy parę chwil na przywitanie 
się i przygotowanie prezentacji 
(sprawdzenie, czy da się odtworzyć). 

Powitała nas Pani Magdalena 
Kozłowska, koordynatorka całej 
imprezy, następnie zostałyśmy 
przedstawione reszcie uczestni-
ków- przedstawicielom szkół       
z Niemiec i dwóch szkół ustroń-

skich.  
    Po zaprezentowaniu 
naszych nastoletnich po-
glądów na to, jak będzie 
wyglądał świat za trzy-
dzieści lat- taki temat 
miały prezentacje- wdali-
śmy się w ożywioną dys-
putę. Wymiana poglądów miała 
miejsce w języku angielskim,        
z uwagi na gości z Niemiec. Mó-
wiliśmy, jak można zapobiec złej 
przyszłości Ziemi; jak powinni-
śmy postępować, by nie doprowa-

dzić do jej kompletnej degradacji, oraz 
jak widzimy poszczególne aspekty (takie 
jak globalne ocieplenie, GMO, pozyski-
wanie energii atomowej itp.). Następnie 
poszliśmy przebrać się w stroje sportowe, 
zjedliśmy obiad i udaliśmy się na Czanto-
rię, gdzie wjechaliśmy wyciągiem, oraz  

skorzystaliśmy z toru saneczkowego. 
Piski towarzyszące zjazdom dały się za 
pewne słyszeć w Kaletach. Wymęczeni, 
lecz bezsprzecznie szczęśliwi, musieli-
śmy się niestety pożegnać; cudowny 
dzień dobiegł końca, a my wracałyśmy 
do Kalet.  
    Doświadczyłyśmy nowych, niezwy-
kłych doznań, jakimi były niewątpliwie 
dyskusja w języku angielskim czy sko-
rzystanie z toru saneczkowego. 
 

Helena Radziwończyk 

Nasi gimnazjaliści na forum młodzieżowym w Ustroniu 
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Z godnie z deklaracjami, które pa-
dły na konferencji dotyczącej pro-

blemów Zielonej w lutym bieżącego 
roku- Nadleśnictwo Świerklaniec doło-
żyło kolejną cegiełkę do upiększenia 
tego miejsca i uczynienia go przyja-
znym dla turystów.  
    Pod koniec maja, nad dolnym stawem, 
opodal ośrodka wypoczynkowego "Przy 
Wiatraku", staraniem Nadleśnictwa 
Świerklaniec stanęły następne dwie wiaty 
wypoczynkowe. Tym samym nad zbior-
nikiem powstał ciąg czterech miejsc,       

w których można usiąść       
i rozkoszować się pięknem 
przyrody Zielonej. 
    Burmistrz Klaudiusz 
Kandzia serdeczne dziękuje 
nadleśniczemu Włodzimie-
rzowi Błaszczykowi za ko-
lejny bardzo wartościowy 
dar, dzięki któremu infra-
struktura turystyczna nad 
stawami zyskała następne 
cenne elementy. 

(jal) 

22  maja w Zielonej gościła ekipa realizatorska telewi-
zji TVS. Kręcono kolejny odcinek programu z cyklu 

"Meteopodróże".  
    W ramach promocji miejskich świąt: "III Święta Zielonej" 
oraz "XV Dni Kalet" przed kamerą wypowiedzieli się prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak oraz 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury Marian Lisiecki. Program, 
który prowadziła pani Nina Nocoń, można było obejrzeć na 
antenie TVS 23 maja po "Silesia Informacjach", to jest w go-
dzinach 17.55 i 20.10. Materiał dostępny jest także na stronie 
www.kalety.pl 

Meteopodróże w Kaletach 

(jal) 

III Święto Zielonej za nami 

W  sobotę 25 maja odbyło się 
trzecie już z kolei Święto Zie-

lonej. 
    Nad zbiornikami wodnymi pierwsi 
goście pojawili się już o godzinie 7-mej 
rano. Członkowie Koła PZW Kalety roz-
poczęli zawody wędkarskie o Puchar 
Zielonej, który ostatecznie zdobył Stani-
sław Szmalenberg wyprzedzając Jerzego 
Pakułę i Jana Kandzię. 

    O godzinie 12-tej wystartował bieg 
przełajowy w ramach akcji „Polska Bie-
ga”. Niespełna 3 kilometrową trasę jako 
pierwszy pokonał Mirosław Krysik przed 
Tomaszem Jendraskiem i Karolem Ma-

ruszczykiem. Wyniki 
w poszczególnych 
kategoriach: 
Kobiety 17- 39 
1. Mirosława Bonk 
2. Agnieszka Stańczyk 
3. Ilona Rudnicka 
 Kobiety 40 i wzwyż: 
1. Grażyna Mazgaj 
2. Katarzyna Rudnicka 

 Mężczyźni 17
-39 - kolejność 
jak w klasyfi-
kacji ogólnej. 
 Mężczyźni 40 i wzwyż: 
1. Tomasz Stańczyk 
2. Tomasz Rudnicki 
    Po biegaczach w szranki stanę-
li żeglarze i kajakarze. Na łódce, 
w klasie „470” zwyciężyli Ro-
man Kowalski- sternik i Miro-
sław Piecuch, a tuż za nimi przy-
płynęły załogi w składach: Bog-
dan Langner- sternik, Mateusz 
Ogrodnik oraz Marcin Kowalski- 

sternik, Paweł Kotarski. Łącznie starto-
wało sześć załóg. Wśród kajakarzy naj-
lepsi okazali się bracia Piotr i Paweł Po-
pierz wyprzedzając Szymona Gansinca    
i Marcina Nokielskiego oraz Kamila Hyl-

lę i Patryka Kocybę. 
    O godzinie 15-tej spod Drzewa Wolno-
ści wystartował rodzinny rajd rowerowy 
do Pasiek- zalanej kopalni w Bibieli, któ-
ry poprowadził rzecznik prasowy Urzędu 
Miejskiego w Kaletach- inspektor Jacek 
Lubos. Pokonanie 17 kilometrowej trasy 
zajęło rowerzystom ponad 1,5 godziny. 
Od 15.30 rozpoczęły się imprezy na tere-
nie Ośrodka Wypoczynkowego „Zajazdu 
u Rzepki”. Wystąpiły mażoretki INEZ,   
a także dzieci z przedszkola w ZSiP       
w Miotku, które zaprezentowały przed-
stawienie ekologiczne. 
    Burmistrz   miasta  rozdzielił   puchary  

(Ciąg dalszy na str. nr 6) 
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(Dokończenie ze str. nr 5)  
 

i nagrody za udział w regatach i zawo-
dach kajakowych, podziękował także 
specjalnie obu Nadleśniczym za działania 
na rzecz rewitalizacji Zielonej.  Fundato-
rami nagród i pucharów byli: miasto Ka-
lety, Nadleśnictwo Koszęcin, Restauracja
- Pizzeria „Cattani” w Kaletach oraz sta-
cja paliw „Delfin”. 

    Przed występem gwiazdy wieczoru-    
p. Teresy Werner, odbyła I część aukcji 
obrazów grupy INSPIRACJE na rzecz 
chorej mieszkanki Kalet Elizy Marusz-
czyk, zaś po niej oczekiwany długo kon-
cert byłej solistki Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk. Licznie zgromadzona publika ba-
wiła się świetnie przez 1,5 godziny przy 
znanych i lubianych piosenkach artystki. 
    Po koncercie Teresy Werner wystąpił  

z nieco ostrzejszym brzmieniem 
zespół MEBERLU z Koszęcina, 
odbyła się też II część aukcji obra-
zów i kończący imprezę koncert 
grupy EXIT, przy którego utwo-
rach goście III Święta Zielonej 
bawili się do późna w nocy. 
    Tak więc po raz trzeci wszystko 
odbyło się zgodnie z planem,         

a sezon turystyczny w Zielo-
nej został oficjalnie otwarty. 
Zapraszamy wszystkich już 
za rok na IV Święto, którego 
termin tradycyjnie pokrywać 
się będzie z datą akcji 
„Polska Biega”.  
    Burmistrz Miasta dziękuje 
członkom Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kaletach,      
w tym szczególnie naczelni-
kowi OSP radnemu Kazi-
mierzowi Złotoszowi, za 
zabezpieczenie imprezy. 
    Na III Święcie Zielonej 
Radę Miejską w Kaletach 
reprezentowali także radni: 
Eugeniusz Ptak- przewodni-
czący RM, Janina Perz, Mi-
rosława Potempa, Robert 
Gryc, Edward Drabik, Grze-
gorz Krupa, Blandyna Ką-
kol, Zygmunt Mirowski, 
Maria Wiatrek i Jan Klimek. 
Radni w większości uczest-

niczyli w czynach społecznych 
mających na celu przygotowanie 
Zielonej do sezonu turystycznego. 

Nadleśnictwo  
Koszęcin 

Jacek Lubos 
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W  Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 1  odbył się Miejski 

Konkurs z  Języka Niemieckiego         
w kategorii  szkół podstawowych.   
    W konkursie wzięło udział 53 uczniów 
kaletańskich szkół; PSP1 w Kaletach       
i ZSiP w Miotku. 
1 miejsce zajęła uczennica PSP nr 1 Julia 
Kołomyjec z klasy 5b.  
2 miejsce zajął uczeń PSP nr 1 Piotr Ka-
miński z klasy 6b. 
3 Miejsce  (z tą samą ilością punktów) 
zajęli: 
Sandra Dudek – PSP nr 1 z klasy 5b, 
Julia Kruk – PSP nr 1 z klasy 5a, 
Wiktoria Pojman – PSP nr 1 z klasy 5a, 
Sandra Pilarska – ZSiP w Miotku             
z klasy 5, 
Aleksander Wons – PSP nr 1 z klasy 6a 
Wyróżnienia  otrzymali: 
Mateusz Musik – PSP nr 1 z  klasy 5a, 
Aleksander Bawełek – PSP nr 1                
z klasy 5b, 

Karolina Masłowska – PSP nr 1                
z klasy 6a, 
Wiktor Piecuch – PSP nr 1z klasy 6b. 
 

    20 uczniów PSP1 w Kaletach przystąpi-
ło do Ogólnopolskiego Konkursu DaF- 
Kenner zorganizowanego przez Wydaw-
nictwo Szkolne PWN. 
    W konkursie wzięło udział 20 uczniów 
z klas V i VI.  Test trwał 60 minut. Prace 
uczniów, którzy uzyskali powyżej 75% 
maksymalnej liczby punktów (75) zostały 
przesłane do wydawnictwa, gdzie wybra-
ne zostaną te z największą ilością punk-
tów.  Z naszej szkoły wysłanych zostało 
16 prac konkursowych. Były to prace 
uczniów: Julii Kołomyjec (74 punkty), 
Anny Jeż, Wiktorii Pojman, Piotra Ka-
mińskiego (73), Sandry Dudek, Julii 
Kruk, Aleksandra Bawełka, Eryka Wrę-
czyckiego, Oliwii Maruszczyk, Mateusza 
Musika, Dominiki Uliczki, Nilsa Gryca, 
Aleksandra Wonsa, Anny Łotockiej, Pau-

liny Mazan i Ewy Kocot. 
Ostatecznie w konkursie DaF- Kenner 
praca  Julia Kołomyjec, uczennicy klasy 
5 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
zajęła 3 miejsce. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.  

Sprzedaż drewna  

opałowego i kominkowego 
pociętego na klocki 

Sosna– 140 
Brzoza– 160 

Dąb– 180 
Tel. 505 362 561 

tel. 34 357– 83– 50   

Konkursy z języka niemieckiego 

Zuzanna Jelonek 

Lubecko gościło poetkę z Kalet 

28  maja odbył się w do-
mu parafi al nym         

w Lubecku wieczór poetycki 
Pani Laurencji Wons, która 
przybyła tam na zaproszenie 

organizatorów - Pani Małgorzaty Gra-
bolus i księdza wikariusza Marcina 

Wojtczaka.  
    Spotkanie odbyło się przy kawie i do-
mowych wypiekach w bardzo ciepłej, 
niemal rodzinnej atmosferze. Wiersze 
Pani Laurencji recytowały uczennice 
Publicznego Gimnazjum w Kaletach: 
Magdalena Gabryś, Patrycja Płonka          

i Helena Radziwończyk.  
    Dla mieszkańców Lubecka było to 
siódme spotkanie z poezją, ale pierwsze   
z "żywym" poetą, gdyż wcześniej organi-
zatorzy czytali i recytowali wiersze 
"wielkich poetów, którzy odeszli". 

Ścieżka przyrodniczo- rekreacyjna "Kuczowska"      
uroczyście otwarta 

P odczas trwania XV Dni Kalet,         
w sobotę 1 czerwca, mimo padają-

cego z różnym natężeniem przez całe 
popołudnie deszczu, nadleśniczy Zdzi-
sław Unglik, burmistrz Klaudiusz 
Kandzia, przewodniczący Rady Miej-
skiej Eugeniusz Ptak oraz radny Zyg-
munt Mirowski otwarli uroczyście 
udostępnioną i oznakowaną przez 
Nadleśnictwo Koszęcin 
ścieżkę przyrodniczo- re-
kreacyjną "Kuczowska".  
     Na liczącej 5,2 kilometra 
trasie wiodącej spod stadio-
nu KS Unia Kalety przez 
ścieżkę rowerowo- pieszą 
do Kuczowa oraz lasem 
wokół łąki trzęślicowej, 
Nadleśnictwo,  oprócz 
wspomnianych oznakowań, 
postawiło tablice instrukta-
żowe dla miłośników mar-

szu z kijami, a także trzy wiaty, w któ-
rych można wypocząć czy przeczekać 
opady deszczu.  
    Jako pierwsze trasę przemierzyły naj-
bardziej wytrwałe i nie bojące się opa-
dów panie z działającej przy MDK         
w Kaletach sekcji nordic- walking na 
czele z Panią Aleksandrą Lisiecką. Za-
praszamy do korzystania ze ścieżki!  

Nowe miejsce postoju  
pojazdów w Zielonej 

W spółpraca na linii Miasto Kalety
- Nadleśnictwo Koszęcin zaowo-

cowała kolejną inicjatywą Lasów Pań-
stwowych.  
    Zgodnie z deklaracjami złożonymi      
w marcu na III Konferencji w sprawie 
rozwoju Zielonej Nadleśnictwo Koszęcin 
utworzyło na wylocie ulicy Owocowej, 
przed wjazdem na teren Ośrodka Wypo-
czynkowego "Zajazdu u Rzepki", miejsca 
postoju pojazdów na około 80 samocho-
dów.  
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Świętowaliśmy po raz piętnasty 

W  dniach 31 maja, 1 i 2 czerwca 2013 roku na terenie 
stadionu miejskiego w Kaletach odbywały się       

XV jubileuszowe Dni Kalet. 

    Święto rozpoczęło się w piątkowy wieczór I Plenerowym 
Turniejem Rock and Rolla SWING SHOW zorganizowanym 
przez Tadeusza Tarnowskiego oraz Grupę Rock Time działają-
cą przy MDK Kalety. W zawodach udział wzięło 42 uczestni-
ków. I miejsce w zajęła para Karina Bronder i Adrian Kalus, II 
miejsce Karolina Gruner i Daniel Wojtyra, a III miejsce Małgo-
rzata Ferdyn i Dariusz Kansy. Nagrodę Publiczności otrzymali 
Weronika Gruszka i Szymon Szewerda. 
    Na zakończenie pierwszego dnia imprezy zagrał zespół PE-
PO BAND oraz odbyła się dyskoteka prowadzona przez pre-
zenterów Radia EDEN. 
    Sobota rozpoczęła się zmaganiami sportowymi. O godz. 7.00 
na stawach PZW Kalety odbyły się zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Na murawie stadionu 
zorganizowano turniej piłki nożnej drużyn firmowych i nie-
zrzeszonych zorganizowany przez KS Unia Kalety. W tym 
samym czasie na terenie stadionu miały miejsce gry i zabawy 
dla dzieci w ramach projektu Deutsch- Wagen- Tour. O godz. 
14.00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło Po-
wiatowy Piknik Rodzin Zastępczych. Sobotnie popołudnie 
upłynęło przy koncercie miejskiej orkiestry dętej miasta Kale-
ty, połączony z występem mażoretek INEZ oraz przy muzyce 
Kapeli Góralskiej TEKLA KLEBETNICA z miasta Partner-
skiego Ustroń. Bezpośrednio po występie kapeli z Ustronia 
przyszedł czas na występ gwiazdy wieczoru Zbigniewa Wo-

deckiego, który przypomniał swoje największe przeboje i po-
rwał publiczność do wspólnej zabawy. Sobota zakończyła się 
koncertem i zabawą taneczną z zespołem Bernadeta Kowalska  
i Przyjaciele.  
    W niedzielę, ostatniego dnia XV Dni Kalet w namiocie 
głównym rozpoczęły się zmagania szachistów w Turnieju        
o Puchar Burmistrza. Popołudniowy program artystyczny roz-
począł się od występów wokalnych młodych artystów z Miej-
skiego Przedszkola w Kaletach podczas Minifestiwalu Piosenki 
Dziecięcej Przedszkolaków.  

    W kolejnych punktach programu artystycznego Dni Kalet 
można było podziwiać umiejętności taneczne, mażoretek              
z grup Mała INEZ i ROCK TIME działających przy MDK. 
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    Późnym popołudniem na scenie odbywały się kon-
certy zespołów muzycznych: EXIT, GREAT LINE 
oraz ALBATROS. Na zakończenie XV dni Kalet do 
tańca porwał uczestników zespół Chrząszcze. 
     Podczas Dni Kalet prowadzona była akcja charyta-
tywna na rzecz mieszkanki Kalet Elizy Maruszczyk. 
Łącznie z licytacji oraz loterii fantowej – sprzedano 
wszystkie 1000 losów – uzbierano kwotę 6.320,00 zł. 
    Sponsorami XV Dni Kalet byli: Nadleśnictwo Ko-
szęcin, Nadleśnictwo Świerklaniec, Międzypowiato-
wy Bank Spółdzielczy w Myszkowie oddział w Woź-
nikach, Restauracja Gościnna, Restauracja Figaro, 
Bistro Casyno, Zakłady Masarskie Więcek, Sklep 
Wielobranżowy KASYNO Edward Drabik, F.P.H.U. 
PRODBRUK, Firma wielobranżowa STOLKO, Tar-
tak Kalety, Zakład Remontowo Budowlany Czesław 
Krus, F.U.H. Czesław Krus, Stacja Paliw DELFIN, 
ZK TRANS Zbigniew Poks, Z.P.H.U. MAŁRO, Ro-
man Pyrek USŁUGI DEKARSKO-BLACHARSKIE, P.P.H.U. 
AM PLAST Mirosław Ocelok, JAN-TRANS Janusz Stróżyk, 
P.P.H.U IWROM Roman Gansiniec, Biuro Podróży ATLAN-
TYDA, Zakład Betoniarsko - Kamieniarski Grzegorz Krupa, 
Z.U.H. PIASKAM Bernadeta Krupa, INTERCONNECT Sp.   
J. R. Wróbel, K. Gambuś, Międzynarodowe Usługi Pogrzebo-
we Henryk Mryka, Cukiernia ELONELKA, Ośrodek Kształce-
nia Kierowców Andrzej Faltynowski, Sklep ogólnospożywczy 
Marek Labus, Firma Cateringowa DUOFEST CATERING. 

    Patronat medialny sprawowali: Tygodnik Gwarek, Dziennik 
Zachodni, Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety, TVP Katowi-
ce, TG Stacja, Gwarek TV, Polskie Radio Katowice, Radio 
EDEN, TOP Lista Adama. Za bezpieczeństwo uczestników 
odpowiedzialni byli strażacy z OSP Kalety – którym z tego 
miejsca serdecznie dziękujemy, a także firma ochroniarska 
ZEFIR z Koszęcina. Organizacją Dni Kalet kierował Dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach Marian Lisiecki.   

Marek Parys 
 

SKLEP „U COGLA” 
 

Podręczniki na zamówienie  dla  
wszystkich szkół: 

 szkoła podstawowa 

 szkoła gimnazjalna 

 szkoła ponadgimnazjalna 

Ponadto wszystkie artykuły szkolne     
w promocyjnych cenach. 

tel. 34 3578-080       tel. 785 989 707 

Kalety– Miotek 

Ul. Paderewskiego 183 
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Poświęcenie kaplicy cmentarnej w Jędrysku 

3  czerwca 2013 r. odbyło się 
uroczyste poświęcenie kaplicy 

cmentarnej na cmentarzu para-
fialnym przy parafii św. Józefa  
w Kaletach- Jędrysku.  
    Obrzędu poświęcenia kaplicy 
dokonał ks. Biskup Jan Wieczorek, 
który również przewodniczył uro-
czystej mszy świętej i wygłosił 
Słowo Boże. 
    Budowa kaplicy nie byłaby moż-
liwa bez wsparcia przede wszyst-
kim parafian oraz przedsiębiorców 

z branży budowlanej działających 
na terenie miasta Kalety. Kaplica 
posłuży jako miejsce, w którym    
w sposób godny będziemy mo-
gli  odprowadzać bliskich w ostat-
nią drogę. 
    Szczególne słowa podziękowa-
nia należą się Ks. Proboszczowi 
Wojciechowi Ciosmakowi, który 
za pośrednictwem realizacji tej 
inwestycji odpowiedział na potrze-
bę wspólnoty parafialnej.  

(jal) 

6  czerwca 2013 r. w Centrum Sztuki 
Cartonovnia w Warszawie odbył 

się wernisaż kaletańskiego artysty 

Marcina Painty zatytułowany: Pralka 
włączona.  
    Wystawa ukazuje prace z wybranych 

cykli, które połączone obłędną 
kolorystyką, natłokiem wzorów      
i symboli ukazują człowieka        
w specyficznych historiach. 
    Wernisaż zgromadził liczną, 
spragnioną nowych artystycznych 
doznań publiczność, jak również 
przyciągnął przedstawicieli me-
diów w tym brytyjskich. 
    Oprócz mieszkańców stolicy 
dojechało na niego także kilku 

kaletan, w tym burmistrz miasta Klau-
diusz Kandzia oraz przedstawiciele Rady 
Miejskiej: Irena Nowak, Janina Perz oraz 
Edward Drabik. 
    W krótkim wystąpieniu burmistrz 
stwierdził, że miasto Kalety jest dumne    
z posiadania takiego artysty, który osią-
gnął wiele w tak młodym wieku, odnosi 
sukcesy, a jego twórczość wciąż ewolu-
uje. Marcin Painta i jego malarstwo są 
świetnymi wizytówkami Kalet. Jest to 
kolejny artysta, po Piotrze Polku, który 
promuje nasze miasto. 

8  czerwca  w Miejskim Przedszkolu 
Nr 2 w Kaletach Miotku odbyło się 

Święto Rodziny w plenerze – przy pięk-
nej, słonecznej pogodzie, którą wymodli-
ły dzieci i zamówili rodzice (!). 
    W części artystycznej dzieci zaprezento-
wały wiersze, piosenki, inscenizację, te-
atrzyki, scenkę, życzenia i wspólne zaba-
wy. Oprócz bogatego programu odbyła się 
również aukcja prac dzieci i loteria fanto-
wa. Można było posilić się pysznym, do-

mowym ciastem, gorącymi i zimnymi na-
pojami, kiełbaskami z grilla i pieczywem. 
Całkowity dochód wyniósł 1893,10 zł. 
Zebrane pieniądze zostaną przekazane na 
pomoc w leczeniu dziewczynki – Elizy 
Maruszczyk. 
    Po poczęstunku były zabawy w ogro-
dzie przedszkolnym oraz niezapomniane, 
pełne wrażeń spotkanie dzieci z Babą Agą. 
Były też lody i banany dla dzieci oraz du-
żo, dużo dobrej zabawy. 

    Ogrom podziękowań kierujemy w stro-
nę Rodziców naszych przedszkolaków, 
którzy z ogromnym zaangażowaniem włą-
czyli się do organizacji i przebiegu nasze-
go święta  i pikniku. 
    Dziękujemy również naszym sponsorom 
z zewnątrz: 
- firmie „Więcek” 
- sklep „Delikatesy” Jacek Olek 
- pani Justynie Cogiel 

Piknik Rodzinny w Miotku 

Wernisaż Marcina Painty 

Agnieszka Kwoka 

Organizatorzy 
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Piknik rodzinny w Miotku. Foto: Piotr Kotarski 

Zagrożenie przeciwpowodziowe i akcje ratownicze w Kaletach 11 i 12 czerwca 

W e wtorek 11 czerwca o godzinie 
11.00, w związku z niepokoją-

cym podwyższaniem się stanu wody    
w rzece Mała Panew, na terenie miasta 
wprowadzono stan pogotowia przeciw-
powodziowego. 
    Interwencje związane z podtopieniami 
rozpoczęto od Kuczowa, gdzie potok 
Floska wylał i zagroził posesjom przy 
ulicy Bocznej. Dzięki szybkiej i sprawnej 
akcji udało się uniknąć większych znisz-
czeń. 
    Z Kuczowa akcje ratownicze przenie-
siono po południu do Zielonej. Około 
godziny 18.00, po licznych sygnałach 
dochodzących od mieszkańców i przy 
trudnej do przecenienia ich pomocy,       
w związku z faktem, iż stan wody w 
zbiorniku wodnym Zielona Górna zaczął 
się bardzo szybko podnosić, rozpoczęła 
się akcja ratownicza na kanale ulgi.      
    W akcję były zaangażowane trzy zastę-
py OSP: Kalety, Koty i Świerklaniec,      
a także zastęp Państwowej Straży Pożar-
nej z Tarnowskich Gór. Liczny udział 
wzięli w niej także kaletańscy przedsię-
biorcy, w tym: Sławomir Musik, Woj-
ciech Pilarski i Bogdan Klyta udostępnia-
jąc samochody ciężarowe, koparki i łado-

warki. Pierwsza część akcji 
zakończyła się ok. godziny 
23.00. 
    Od tej godziny zagrożony 
teren monitorowali pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Ka-
letach, którzy w okolicach 
godziny 1.30 stwierdzili, iż 
poziom wody ponownie za-
czyna się podnosić i podmy-
wana jest skarpa przy kanale 
ulgi. Od godziny 2.00 do ak-
cji przystąpiły zastępy OSP 

Kalety, OSP Tworóg i PSP z Tarnow-
skich Gór, które zabezpieczyły newral-
giczny odcinek. Sytuację opanowano,     
a wspomniani wyżej pracownicy UM  
pozostali na miejscu do godziny 4.00, 
kiedy to stwierdzono, że stan wody opa-
da. 
     Burmistrz miasta dziękuje za udział   
w akcji OSP Kalety na czele z komen-
dantem Kazimierzem Złotoszem, OSP 
Koty, mieszkańcom: Erykowi Skopowi, 
Wojciechowi Pilarskiemu, Adrianowi 
Czeluśniakowi, Andrzejowi Kopycioko-
wi, Henrykowi Kalinowskiemu, Roberto-
wi Kuder, Bogusławowi Bartocha, Ma-
rianowi Stępień, Piotrowi Modrzejew-
skiemu, Piotrowi Kraszewskiemu, Toma-
szowi Kowalczykowi, Mikołajowi Musi-
kowi, Bartłomiejowi Majewskiemu, 
Krzysztofowi i Robertowi Watoła, Toma-
szowi Gansiniec, Tomaszowi Parysowi, 
Ernestowi Rupikowi, Michałowi Gwiżdż, 
Łukaszowi Golusowi, Alanowi Potempa, 
Rajmundowi Müllerowi, a także wszyst-
kim wyżej nie wymienionym, którzy bra-
li udział w akcji. Dziękuję także przedsię-
biorcom oraz panu Januszowi Skoczkowi
- przedstawicielowi Zarządu Melioracji   
i Urządzeń Wodnych w Katowicach, 

(jednostka organizacyjna Urzędu Mar-
szałkowskiego, która nadzoruje zbiorniki 
w Zielonej i kanał ulgi), który był na 
miejscu przez cały czas trwania akcji.  
    12 czerwca fala powodziowa przesunę-
ła się w stronę centrum miasta. Zalana 
została m.in. ulica Powstańców Śląskich 
w okolicach biurowca KZCP. Przedsię-
biorcy prowadzący działalność na terenie 
byłych KZCP- Marek Szczepaniak i Piotr 
Gałuszkiewicz- umocnili wały w tej oko-
licy. Istniały także poważne obawy         
o wytrzymałość wałów przy ul. Ks. 
Drozdka. 
    Od rana akcja trwała także w Drutarni. 
Po południu, około godz. 14.00 zakoń-
czyło się umacnianie wałów. Dzięki po-
mocy OSP Kalety i OSP Świerklaniec 
oraz mieszkańców: Dawida Stanchły, 
Alfonsa Piecucha, Andrzeja Galiosa, Ad-
riana Galiosa, Jana Jagusiaka, Bronisława 
Cogiel, Marcina Kopyciok, Mariana Ja-
gusiak, Dawida Piecuch, Andrzeja Mazu-
ra, Rafała Jagusiaka, Krzysztofa Urbań-
czyka i Adama Urbańczyka i pracowni-
ków gospodarczych Urzędu Miejskiego 
udało się uratować wały i uchronić dziel-
nicę przed bezpośrednim zagrożeniem.  
    Po południu 12 czerwca woda zaczęła 
też powoli opadać na górnym zbiorniku 
w Zielonej. Zagrożenie, głównie dzięki  
zaangażowaniu służb oraz mieszkańców, 
a także poprawiających się warunków 
atmosferycznych zostało szczęśliwie za-
żegnane. 
    Burmistrz miasta raz jeszcze dziękuje 
wszystkim mieszkańcom oraz strażakom 
OSP biorącym udział w akcjach z 11 i 12 
czerwca za pomoc i wzorową postawę 
obywatelską.  

Marian Marmajewski 
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W  Kaletach istniał również szpital. 
Wybudowano go w roku 1898       

z myślą o robotnikach fabrycznych, pra-
cownikach tartaku  oraz pracownikach 
leśnych. Ten jednopiętrowy dom wybu-
dowano na Zawodziu, w dość wówczas 
pustym miejscu. Dopiero w roku 1903 
wzniesiono w pewnym oddaleniu szkołę. 
    Pacjenci szpitala znajdowali się pod do-
rywczą opieką koszęcińskiego lekarza Ja-
nusza, później Migi oraz czterech sióstr 
Boromeuszek ze Świerklańca. Na początku 
XX wieku do zachodniej ściany tego bu-
dynku dobudowano kaplicę ewangelicką na 
około 50 miejsc. W roku 1914 zlikwidowa-

no szpital i aż do 1922 r. istniało tam przed-
szkole. Po włączeniu Kalet w granice II 
Rzeczpospolitej w budynku ulokowano 
dom starców, zaś w roku 1935 urządzono  
w nim siedzibę urzędu największej już 
wówczas gminy w powiecie lublinieckim. 
    Nową siedzibę Urzędu Gminy zaczęto 
wznosić w 1939 r.  Podczas wojny prace 
wstrzymano, ale tuż po jej zakończeniu, 
pomimo ogromnych trudności materiało-
wych i finansowych, szybko je wznowiono  
i budynek oddano do użytku w roku 1948.  
    Dotychczasową siedzibę Urzędu Gminy 
przejęła fabryka i urządziła tam oddział 
zarządu Krapkowickich Zakładów Celulo-

zowo– Papierniczych, któremu podlegał 
tutejszy zakład. Z chwilą usamodzielnienia 
się Kaletańskich Zakładów Celulozowo– 
Papierniczych obiekt ten z początkiem roku  
1952 został oddany do dyspozycji szkoły 
wraz z wcześniej już zlikwidowaną i prze-
robioną na pomieszczenia biurowe kaplicą. 
Jesienią 1994 roku pomieszczenia  poka-
pliczne  rozebrano i przystąpiono do budo-
wy dwóch skrzydeł celem przystosowania 
starego budynku do  potrzeb szkolnych. 
Tak powstała tzw. „trójka”, którą uroczy-
ście oddano do użytku 9 września 1996 
roku.   

Z historii Kalet 
Szkoły w Kaletach (dokończenie z numeru majowego) 

Edward Goszyk 

        Z historii Kalet 
Szkoła w Kuczowie 

Sz kołę w Kuczowie otworzono już   
w roku 1898. Jednakże, w  odróż-

nieniu od innych placówek pedagogicz-
nych powstałych na terenach podległych 
obecnie administracyjnie miastu Kalety, 
nie zachowała się po niej żadna kronika.    
    Jedynym znanym źródłem– przyczyn-
kiem do historii szkoły w Kuczowie– jest 
zeszyt w twardych okładkach o wymiarach 
20 x 34 cm, w którym, na dziesięciu stro-
nach, zamieszczono wzmianki na temat 
wydarzeń z życia szkoły z lat 1945– 1950 
(w 1950 r. szkołę zlikwidowano). 
    Wstęp należałoby tu zacytować w całości, 
ponieważ obrazuje on doskonale trudne 
czasy powojenne: 
„Po uwolnieniu tutejszego terenu od oku-
panta pierwszym mianowanym nauczycie-
lem był ob. Kuszka z Bielszowic, który 
został sprowadzony za pośrednictwem pro-
boszcza ks. Riedla Wojciecha, ponieważ 
miał pełnić funkcję organisty w miejscowej 
parafii. Nauka dzieci rozpoczęła się już 
wcześniej, a prowadził ją ks. proboszcz      
w baraku w Miotku. 
    Nowy nauczyciel był bez kwalifikacji 
zawodowych. Jak odbywała się nauka trud-
no sobie wyobrazić, ponieważ nie pozosta-
wił po niej żadnych dowodów (jak dzienni-
ków lekcyjnych, księgi ocen, spisu dzieci). 
Dopiero z nowym rokiem szkolnym        
1945/1946 praca została zorganizowana 
według właściwych przepisów. Kierowni-
kiem szkoły tutejszej został mianowany       
z dniem 1.9.1945 r. ob. Dziwirek Włady-
sław oraz nauczycielką jego żona Anastazja. 
Szkoła tutejsza rozporządzała trzema siłami,       
a uzyskawszy miano „zbiorczej” musiała 
prowadzić naukę w Miotku (klasa zbiorcza 
dla Kuczowa i Zielonej VI i VII), w Kuczo-
wie w budynku szkolnym– klasy I, II III,      
i w wynajętym lokalu klasa IV i V. Warunki 
pracy były bardzo ciężkie ponieważ wynaję-

te sale nie odpowiadały najprostszym wy-
maganiom, oraz były nieodpowiednio ume-
blowane (w klasie wynajętej w Kuczowie 
utrudniało pracę szkolną …) 
    Rok szkolny 1945/1946 rozpoczęto        
w dniu 3.09 nabożeństwem w kościele para-
fialnym. W pierwszych dniach przeprowa-
dzono spis dzieci i klasyfikację. Nauka od-
bywała się bez książek i żadnych pomocy 
naukowych. Słowo nauczyciela, tablica, 
kreda, ołówek i zeszyt lub kartka papieru– 
to wchodziły w zakres pracy szkolnej. Do-
piero później, kiedy ukazały się podręczni-
ki, rozpoczęto zaopatrywać dzieci. Z dniem 
31.10.1945 r. został zwolniony na własną 
prośbę ob. Kuszka z pełnienia obowiązków 
pomocniczego nauczyciela, a na jego miej-
sce, od 1.11.1945 r., mianowany został ob. 
Zok Walter, nauczyciel kwalifikowany, 
zamieszkały stale w Kuczowie. Dopiero po 
tej zmianie nastąpiła widoczna poprawa     
w prowadzeniu klasy zbiorczej w Miotku.” 
    W listopadzie otwarto przy kuczowskiej 
szkole przedszkole, którego pierwszą na-
uczycielką była ob. Burda Irena, późniejsza 
żona ob. Kuszki. Wtenczas też obdarowano 
najuboższe dzieci butami lub ubraniami. 
Zaczęto też dokarmiać dzieci, a zimą od 
czasu do czasu poić łyżeczką tranu. Na ko-
niec roku szkolnego dzieci dostały kakao     
i bułkę z masłem– tak więc w owych cza-
sach był to nie byle jaki delikates. 
    VI i VII klasa zbiorcza dla Zielonej          
i Kuczowa uczyła się w lokalu po karczmie 
Popczyka na południowym brzegu Małej 
Panwi. Szkoła w Kuczowie to późniejsza 
siedziba Klubu Sportowego „Mała Panew”,  
a wynajęty lokal w Kuczowie ulokowano   
w zlikwidowanej karczmie (klasa IV i V). 
Był też nieduży barak na placu kościelnym 
w Miotku, gdzie ksiądz nauczał religii. Opo-
dal rozpoczęto budowę dużej, nowoczesnej 
szkoły. 

    Z następnym rokiem szkolnym kierownik 
Władysław Dziwirek odszedł do Katowic.    
Kierownictwo przejęła jego żona Anastazja. 
   W Kuczowie pozostało więc tylko dwoje 
pedagogów, a więc każdy z nich miał sporo 
godzin nadliczbowych. Do tego Walter Zok 
uczył także w Miotku w klasie zbiorczej      
i po trzech, czterech lekcjach każdego dnia 
musiał przechodzić do Kuczowa. 
    Papiernia w Kaletach zakupiła dla dzieci 
swoich pracowników podręczniki oraz spo-
ro książek dla biblioteki szkolnej. Inspekto-
rat w Lublińcu zakupił cyrkle i linijki z po-
działkami oraz kałamarze do ławek szkol-
nych, pewną ilość książek i dwie mapy 
ścienne (Polski i Europy). Przez cały rok 
prowadzono dożywianie. W latach 1945-
1946 włożono dużo pracy i starań aby upo-
rządkować budynek i lokale, uzupełnić szy-
by w oknach, a także ogrodzić podwórko     
i zasypać rowy przeciwlotnicze. 
    Z nowym rokiem szkolnym 1947/1948 
pani kierownik Anastazja  odeszła do Bogu-
cicy koło Olesna, a kierownictwo tymczaso-
wo otrzymał Walter Zok. Zaraz też odno-
wiono wszystkie pomieszczenia szkolne. 
Wychowawczynią w przedszkolu została 
Aniela Gajowczyk. 
   W listopadzie 1947 r. zorganizowano kur-
sy wieczorowe dla dorosłych (36 osób), 
które prowadził kierownik Zok. Z końcem 
stycznia następnego roku przedszkole prze-
jęła kaletańska papiernia na własne utrzy-
manie. 2 marca 1948 r. szkoła urządziła 
kulig do Woźnik i Lubszy.  
    Na tym urywają się zapisy w kronice. 
    Walter Zok, oprócz nauczania, musiał     
z ramienia lublinieckiego Inspektoratu nad-
zorować budowę szkoły w Miotku, gdzie 
dzieci z Kuczowa, Miotka i Zielonej rozpo-
częły naukę w roku szkolnym 1950/1951.              
  

Edward Goszyk 
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To  już  XV „ Dni Kalet”    

J edni mówią, że  pamięć jest ulotna, że 
nie pamięta się wydarzeń nawet tych 

zupełnie niedawnych, zaś inni uważają, że 
ważniejsze wydarzenia      z własnego życia 
lub z życia miasta pamięta się zawsze, bądź 
bardzo długo.  
    Do takich wydarzeń  z  życia  naszego mia-
sta można zaliczyć zorganizowanie po raz 
pierwszy w 1999r. „DNI  KALET” . Byłam 
wtedy burmistrzem i bardzo zależało mi, aby 
wprowadzić w nasze  zwyczaje, bądź  stałe 
uroczystości  jakieś święto, które byłoby tylko 
nasze- czyli kaletańskie,  które wyróżniałoby 
nas  od innych miast i miejscowości.  
    Wtedy właśnie wymyśliliśmy, że na pa-
miątkę  urządzanych wcześniej  przez Kale-
tańskie Zakłady Celulozowo Papiernicze tra-
dycyjnych „ Dni  Papiernika” (starsi miesz-
kańcy zapewne pamiętają) w tym samym 
mniej więcej czasie,   tylko kilka lat później, 
świętować będziemy  inne, ale też nasze,  
lokalne święto.  Dziś trudno  już wyrazić jakie  
emocje  towarzyszyły nam przy organizowa-
niu pierwszego, a potem następnych świąt  dla  
naszych mieszkańców. Ileż inwencji wkładali-
śmy w to, aby w programie  umieścić  różne 
imprezy, które satysfakcjonowałyby różne 
grupy społeczne: dzieci, młodzież i dorosłych.  
Wiele było w trakcie tych uroczystych dni 
ciekawych  wydarzeń sportowych i artystycz-
nych. Do najciekawszych bodaj należał  
udział  w  naszej  imprezie  różnych  okolicz-
nych  związków jeździeckich z dużą liczbą 
pięknych koni sportowych. Liczne  konkuren-
cje z udziałem koni –  parada udekorowanych 
koni i ich jeźdźców,  wyścigi, powożenie, 
powożenie z bryczkami , a nawet taniec  konia 
z jeźdźcem w takt muzyki wzbudzały entu-
zjazm publiczności. Były też  różne konkuren-
cje  zręcznościowe dla radnych, np. przeciąga-
nie liny, strzelanie do bramki, rzuty do siatki 

itp., co bardzo podo-
bało się  obserwują-
cym zmagania  miesz-
kańcom. Dzieciom,     
i nie tylko im, dużą 
radość sprawiała jaz-
da  małymi samocho-
dami gokartami). 
Zawsze też czekano 
na wyjątkowego arty-
stę- tzw. „gwiazdę 
wieczoru”, na zabawę 
taneczną  i oczywiście    
fajerwerki, które koń-
czyły imprezę.   
    Największym pro-
blemem dla organiza-
torów była zawsze 
pogoda i tak chyba 
jest do dziś,  bo ta jest 
jak zwykle  nieprze-
widywalna i potrafi 
zepsuć nawet najbar-
dziej perfekcyjnie 
przygotowane święto 
miasta, jak też każdą 
inną uroczystość.  
    Myślę, że święto 
miasta czyli „ Dni 
Kalet”  bardzo inte-
grują mieszkańców, 
świadczą o patrioty-
zmie lokalnym, pro-
mują miasto  na ze-
wnątrz, pozwalają różnym  miejscowym  arty-
stom   pokazać się swoim rodzinom, miesz-
kańcom i gościom zewnętrznym.  Kiedy  
przed 15 laty  wprowadzaliśmy w kalendarz 
imprez miejskich  „Dni Kalet” nie mieliśmy 
pewności, czy się  to przyjmie w naszym śro-
dowisku. Ale jak widać przyjęło się i mam 

nadzieję że  „Dni Kalet” będą  organizowane 
jeszcze bardzo długo.    
Z okazji XV „Dni Kalet” pozwalam sobie 
zadedykować mieszkańcom wiersz „Moje 
Kalety”  

UL.FLORIANEK 2 
Tel.34-3573482 

OFERUJE W SPRZEDAŻY 
 

 SPRZĘT AGD I RTV 
- pralka 1000 obrotów od 800,- 
- telewizor LCD 32” od 1100,- 
- tunery DVB- T od 100,- 

     - ART. INSTALACYJNE  ( przewody, wyłączniki) 
        -     OŚWIETLENIE 

 BIŻUTERIA SREBRNA 
 ROWERY -CZĘŚCI ROWEROWE 
 KOSIARKI SPAL.I ELEKTR. (serwis) 
 KOMPUTERY I NOTEBOOKI 
 DRUKARKI 
 TUSZE I TONERY DO DRUKAREK 

 

ZAKUPY ZA GOTÓWKĘ I NA RATY 
PŁATNOŚĆ KARTA KREDYTOWĄ 
ODWÓZ TOWARU ORAZ ODBIÓR 

ZUŻYTEGO SPRZĘTU GRATIS! 
 

UL.RYNEK 3 
Tel. 34-3573027 

- ART. GOSPOD. DOMOWEGO 
 FARBY, LAKIERY ART.MALARSKIE 
 KARNISZE (BOJANEK) 
 ZABAWKI 
 CHEMIA GOSPODARCZA 
 OŚWIETLENIE 

 

Moje Kalety 
Maria Rogocz 

Chociaż na świecie  jest  tyle miast 
Więcej niż na niebie gwiazd, 
To dla mnie nie tylko zdaniem poety, 
Najmilsze właśnie są Kalety. 
 

To tu, gdy tylko się budzę, 
Otaczają mnie  mili, zwykli ludzie. 
Są pogodni , uśmiechnięci. 
I do życia przejawiają chęci. 
 

Idę do sklepu po świeże pieczywko, 
I rozglądam się ciekawie  po wystawach na-
przeciwko. 
Przez miasto rzeka  Mała Panew leniwie pły-
nie, 
A delikatny jej szum słychać w koryta dolinie. 
 

Samochody i rowery sprawnie się na drodze  
mijają, 
A ludzie się do siebie często uśmiechają. 
Na niebie baranki  jasnych obłoków, 
Rywalizują z samolotami   i stadami ptaków. 
Nawet w pochmurne dni promyk nadziei 
Chyba jaśniej się tu tli. 

A wszystkie kłopoty duże czy małe, 
 Są jakby szybciej  rozwiązywane. 
 

Domki prywatne prześlicznej urody, 
Zdobią nasze miasto, drogi i zagrody. 
A na nich altanki, balkony i kwiaty, 
I przez to  nasz gród wydaje się bardziej  bo-
gaty. 
 

Miotek, Mokrus , Drutarnia, Kuczów i Trusz-
czyca, 
Swoją urodą   mieszkańców  i gości zachwy-
ca. 
Ale najpiękniej jest  tu w  naszej  Zielonej, 
Gdzie wiatrak, woda, plaża i smak kiełbaski 
pieczonej. 
 

Duży  Jędrysek  - najstarsza część  Kalet, 
Oprócz urody ma też wiele zalet. 
To tu się mieszczą  liczne tartaki, 
Dając ludziom zatrudnienie i byt jaki taki. 
 

Kolej przez lata straciła swe znaczenie, 
Co jest dla podróżnych dużym utrapieniem. 
Kasy  biletowej już nie ma na dworcu, 

A konduktora szukaj w pociągu jak  maku     
w korcu. 
 

Ale na osłodę mieszkańcom,  aby widok nie 
był tak ponury, 
Jest też restauracja ,stadion sportowy i piękny 
Dom Kultury. 
Tam często  rozbrzmiewa  muzyka, nie tylko 
od święta, 
Bo tu chór  ćwiczy, mażoretki  i   Orkiestra  
Dęta . 
 

Nasza  Orkiestra  Dęta to prawie towar eks-
portowy, 
Grają świetnie repertuar poważny, marszowy  
i rozrywkowy. 
A  mażoretki  to niewątpliwie  orkiestry  
ozdoba, 
Pięknie się prezentują  i to się mieszkańcom 
podoba.                                                                                                                      
 
 
(Ciąg dalszy wiersza zamieścimy w lipcowym nume-
rze „Biuletynu Informacyjnego”. Redakcja) 

Maria Rogocz 
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Chór 
Sonata 

Mażoretki INEZ  
na XV Mistrzostwach Polski 

Mażoretek w Opolu 
 

D nia 12 maja mażoretki INEZ 
wzięły udział w XV Mistrzo-

stwach Polski Mażoretek w Opolu.  
    Konkurs ten odbywał się w Amfite-
atrze Opolskim. Dziewczyny wzięły 
udział w kategorii mini formacja seniorki 
z pomponami oraz przedstawiły 2 chore-
ografie w kategorii duo seniorki z pom-
ponami i 1 choreografię w kategorii trio 
seniorki z pomponami.  
    Na Mistrzostwa zjechały się grupy      
z całej Polski, więc rywalizacja była za-
wzięta, a konkurencja ogromna. Niestety 
Mażoretki INEZ nie zalazły się na za-
szczytnym podium. Mimo wszystko 
dziewczyny z konkursu wróciły z nowym 
doświadczeniem. 
 

 
 
 

Sprawozdanie z działalności 
chóru Sonata w miesiącu maju  

W  miesiącu maju br. chór Sonata 
głównie przygotowywał się do 

występu w „Spodku” w Katowicach 
przed jubileuszowym koncertem Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk” z Koszęci-
na.  
    Zaprezentowaliśmy się tam tym razem 
z repertuarem pieśni śląskich i powstań-

czych. Zaśpiewaliśmy m. in.: „Poszła 
Karolinka”, „Głęboka studzienka”, 
„Zachodzi słoneczko”, „Bytomski moste-
czek”, „Walczyk Tarnogórski” i wiele 
innych.  
    Tym razem naszym galowym strojem  
nie były garnitury oraz garsonki lecz ko-
szulki reklamujące nasze miasto  
Kalety – Leśny Zakątek Śląska. 
Mieliśmy również zaszczyt być obecni na 
jubileuszowym koncercie Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” z Koszęcina. 
    Przed nami jeszcze jeden koncert pie-
śn i  Maryjn ych  w Leśn iowie, 
po czym nastąpi tradycyjna jednomie-
sięczna wakacyjna przerwa.  
    Po tej przerwie czeka nas dużo pracy  
podczas przygotowań do jubileuszu 
20-lecia powstania naszego chóru. 
Dlatego serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych do zasilenia naszych szere-
gów, byśmy z dużą mocą mogli wyśpie-
wywać wybrane utwory na wielu jubile-
uszowych koncertach. 
           Z gorącym pozdrowieniem 

 Chór „Sonata” 
 

Chór Sonata i grupa plastyczna 
Inspiracje na jubileuszowym 

koncercie w Spodku 
 

8  czerwca 2013 r.  w katowickim 
Spodku odbył się Wielki Koncert 

Galowy z okazji 60 lecia Zespo-
łu Pieśni i Tańca Śląsk im. Sta-
nisława Hadyny.  
    Przed rozpoczęciem koncertu, 
w holu Spodka, miał możliwość 
wystąpić ze swoim repertuarem 
Chór Sonata z Kalet, który za-
chwycał gości śląskimi piosenka-
mi. Swoją twórczość zaprezento-
wała także grupa plastyczna In-
spiracje, która wystawiła stoisko 
ze swoimi obrazami. Nasze mia-
sto promowali także pracownicy 

Referatu Promocji Urzędu Miejskiego    
w Kaletach rozdając gościom koncertu 
przewodniki po ścieżkach przyrodniczo-
dydaktycznych oraz ulotki zachęcające 
do odwiedzenia Kalet. Po części promo-
cyjnej nasi mieszkańcy mieli możliwość 
uczestniczyć w prawie 3-godzinnym kon-
cercie jubileuszowym. 

Agnieszka Kwoka 
 

 
 
 

Tydzień Bibliotek maj 2013 

J ak co roku, w maju obchodzimy 
Tydzień Bibliotek. Hasło X tygo-

dnia Bibliotek w 2013 roku to 
„Biblioteka przestrzenią dla kreatyw-
nych”. Akcja ta popularyzuje działania 
Bibliotek, ale także uzmysławia war-
tość książnic, jako podstawowego ogni-
wa edukacji i kultury małych i dużych 
społeczności. 
    W ramach tej akcji w naszej Bibliotece 
odbyło się wiele spotkań z czytelnikami, 
lekcje biblioteczne, konkursy i wystawy. 
    Trzynastego maja odbyło się spotkanie 
z najmłodszymi czytelnikami ze świetlicy 
środowiskowej „Przystań”. Następnego 
dnia odbył się konkurs recytatorski poezji 
Juliana Tuwima dla kaletańskich gimna-
zjalistów. 
    Rok 2013 jest rokiem tego poety, przy-
pada bowiem sześćdziesiąta rocznica 
jego śmierci (zmarł 27 grudnia 1953 ro-
ku). W tym roku minie też sto lat od jego 
poetyckiego debiutu – publikacji wiersza 
“Prośba” w “Kurierze Warszawskim”. 
     Konkurs przygotowała Biblioteka        
i Publiczne Gimnazjum im ks. Pawła 
Rogowskiego w Kaletach. 
 

W konkursie zwyciężyli : 
I miejsce – Patrycja Płonka 
II miejsce – Magdalena Gabryś 
III miejsce – Monika Musik 
wyróżnienie - Monika Płonka 

wyróżnienie - Helena Radzi-
wończyk 
wyróżnienie - Dominika Wa-
toła 
    Nagrody wręczyło jury    
w składzie Teresa Kubanek   
i dyr. Biblioteki, oraz organi-
zator pani Barbara Duda. 
    Szesnastego maja odbyły 
się dwie lekcje biblioteczne 
dla klas II i I Gimnazjum 
poświęcone Uniwersalnej 
Klasyfikacji Dziesiętnej. Na-
stępnego dnia odbyła się lek-

 

Mażoretki 
INEZ Miejska Biblioteka Publiczna 

im. prof. H. Borka 



 

  www.kalety.pl 
(Ciąg dalszy na str. nr 16) 

Marek Rupik 

Str. 15 BIULETYN INFORMACYJNY, CZERWIEC 2013 
cja biblioteczna dla klasy III Gimnazjum 
poświęcona wyszukiwaniu informacji. 

    Z okazji Tygodnia Bibliotek i świąt 
związanych z książką, Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Kaletach odwiedziły także 
dwie grupy przedszkolaków z Miejskiego 
Przedszkola w Kaletach i grupa „Kotki”  
z przedszkola w Miotku, która odwiedzi-
ła filię biblioteki. Najmłodsi mieszkańcy 
naszego miasta zapoznali się z zasadami 
funkcjonowania naszej placówki. Po czę-
ści artystycznej przygotowanej przez 
dzieci, nagrodzonej słodyczami, przed-
szkolaki spędziły miło czas na słuchaniu 
bajek. 
    Siedemnastego maja czytelnicy naszej 
Biblioteki już po raz drugi wzięli udział 
w międzynarodowej akcji – Noc Muze-
ów. 
    W imprezie wzięło udział prawie 150 
miast w Polsce. Pojawiły się także okre-
sowe wystawy oraz eksponaty do tej pory 
ukryte przed oczami zwiedzających. 
    Jak co roku Noc Muzeów uświetniły 
rożne wykłady, dyskusje oraz gry miej-
skie. My wybraliśmy się do Miejskiego 
Muzeum w Rybniku na wystawę o prze-
wrotnym tytule "Myć się czy wietrzyć". 
Bardzo pomysłowa wystawa (czynna do 
1 września 2013 r.) nie daje odpowiedzi 
na tytułowe pytanie. Zwiedzając ją może-
my dowiedzieć się jak wiele zmieniło się 
od czasów gdy za toaletę służyły otwory 
w podłodze, gdy codzienne mycie ograni-
czało się do wytarcia dłoni mokrą szmat-
ką, a ubrania odświeżano trzepiąc. 
 

Program Rybnickiej Nocy Muzeów: 
17.45  
– Rybnicki Kwintet Dęty  
18.00   
– wernisaż wystawy "Myć się czy        
wietrzyć" – ogłoszenie wyników konkur-
su internetowego, wręczenie nagród 
18.00–20.00  
–warsztaty mydlarskie – Muzeum Mydła 
i Historii Brudu z Bydgoszczy  

18.00–21.00   
–mydlarnia u Franciszka  

18.30  
– Rybnicki Kwintet Dęty  
20.00   
– spotkanie z Małgorzatą So-
kołowską, autorką książki 
„Myć się czy wietrzyć” 
22.00  
– Kabaret NOC 
 

    Tydzień Bibliotek zamknął 
Powiatowy Dzień Biblioteka-
rza zorganizowany przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną im. 
Bolesława Lubosza w Tarnow-
skich Górach i naszą placówkę. 
Dziękujemy wszystkim dar-

czyńcom za pomoc w zorganizowaniu 
Tygodnia Bibliotek. 
 

PRZYPOMINAMY ! 
    Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Kaletach ( centrala 
i Filia w Miotku) w dniach 
od 01 lipca do 31 sierpnia 
2010 r. czynna będzie od 
8.00 do 16.00. 
    Przypominamy o oddawa-
niu książek    i informujemy 
jednocześnie, że nie będzie-
my egzekwować kar za 
przetrzymywanie książek    
w lipcu i sierpniu. 
    Biblioteka nie jest instytu-
cją charytatywną. Zawłasz-
czenie pożyczonej książki 
nie różni się niczym od zwykłej kradzie-
ży. To tak, jakby ktoś poszedł do księgar-
ni, wziął z półki jakąś pozycję i wyszedł 
nie płacąc. Książki z Biblioteki są wła-
snością społeczną, dbajmy o nie. 
    Jednocześnie informujemy wszystkich 
naszych użytkowników, że mogą zasię-
gać wszelkich informacji pod nr telefonu 
(034) 3577 597 lub drogą elektroniczną 
pod adresem: bibliotekakalety@interia.pl 
 
 
 
 
 
 
 
Rozgrywki Szachowe o Puchar 

Burmistrza Miasta Kalety 
 

D nia 2 czerwca 2013r. w ramach 
obchodów XV Dni Kalet, na tere-

nie stadionu „Unii Kalety” odbył się 
turniej szachowy „O Puchar Burmi-
strza Kalet 2013”. Turniej otworzył       
i przywitał zawodników Dyrektor 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 
Marian Lisiecki. 
    W tegorocznych rozgrywkach udział 
wzięli zawodnicy z: Kalet, Koszęcina, 
Woźnik, Lublińca, Częstochowy, Byto-
mia, Chorzowa, Tarnowskich-Gór, Rudy 
Śląskiej i Polanicy Zdroju. Ogółem na 
starcie stanęło 31 zawodników, w tym 
trzech kandydatów na mistrza i dwóch 
posiadaczy normy I+. 
    Turniej przeprowadzono na dystansie  
9 rund. Grano tempem po 15 minut na 
zawodnika. W zawodach zwyciężył To-
masz Skrzyczek- reprezentant klubu KS 
DORS Ruda Śląska uzyskując 8 pkt. 
Miejsce drugie zajął Marek Zychowski 
reprezentujący klub SPARTA Lubliniec 
6,5 pkt. Na miejscu trzecim uplasował się 
Waldemar Bąbel- reprezentant Często-
chowy- z dorobkiem 6,0 pkt.  

    Najlepszym zawodnikiem z Kalet         
i jednocześnie reprezentantem klubu 
MDK Kalety został w tym roku Mateusz 
Płonka zwyciężając tym samym w klasy-
fikacji juniorów do lat 18-tu. Mateusz 
zdobył w turnieju 5,5 pkt. Drugim junio-
rem w turnieju był Paweł Mośny repre-
zentant klubu MGOK OSP Woźniki 4,5 
pkt., a na miejscu trzecim w klasyfikacji 
juniorów uplasował się Adam Jonczyk    
z Koszęcina.  
    W uroczystym zamknięciu turnieju      
i wręczeniu nagród udział wzięli Bur-
mistrz Kalet Klaudiusz Kandzia, Radna 
Maria Wiatrek i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Eugeniusz Ptak. 
 

Grupa Plastyczna „Inspiracje” 
Kwiecień 2013. Wystawa  

obrazów w Bibliotece Miejskiej 
w Tarnowskich Górach 

Dyrektor Biblioteki 
Marcin Walczak 

Sekcja 
szachowa 

Grupa Plastyczna 
 „Inspiracje” 
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J edna z naszych malarek Dorota 
Kłosek jest członkiem klubu 

„Różni” z siedzibą w Katowicach przy 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

    Klub ten organizuje cykliczne wysta-
wy indywidualne, zespołowe, oraz dwa 
razy w roku plenery w Domu Wczaso-
wym „Nauczyciel” w Ustroniu– Jaszow-
cu. Każdy z uczestników zostawia obraz 
w zamian za darmowe noclegi. 
    Z tych plenerów w ciągu siedmiu lat 
zgromadzono 400 obrazów i spośród nich 
wybrano obraz jako dar dla Ministerstwa 
Kultury i Sztuki oraz wyróżniono jeden   
z obrazów, który zawisł na honorowym 
miejscu w Sali Kolumnowej Zarządu 
Głównego Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Warszawie. 

    Autorka tych obrazów mimo iż jest     
z wykształcenia inż. mechanicznej tech-
nologii drewna, maluje w grupie pla-
stycznej „Inspiracje” od 6 lat i charakte-
ryzuje się bogatą wyobraźnią artystyczną. 
    W jej pracach widać zabawę kolorami 
oraz surrealistyczne postrzeganie i przed-
stawianie świata. 
    Jako grupa plastyczna jesteśmy dumni, 
że to właśnie obrazy Pani Doroty, która 
uczestniczy w tym projekcie, zostały wy-
brane i wyróżnione spośród wielu zawo-
dowych twórców– malarzy    z całej Pol-
ski, a przede wszystkim, że ma możli-
wość kontaktu z szerokim gronem osób 
zainteresowanych twórczością plastycz-
ną. 

    Zawody wędkarskie  
z okazji 

 międzynarodowego  
Dnia Dziecka 

 

W  sobotę 1 czerwca na 
zbiorniku sekcyjnym przy 

ulicy Fabrycznej w Kaletach roze-
grano spławikowe zawody węd-
karskie dla dzieci i młodzieży 
szkół gimnazjalnych.  
    Wystartowało łącznie 29 zawod-
ników (10 reprezentantów szkół 
podstawowych i 19 gimnazjali-

stów). Zawody przygotowało i przepro-
wadziło Koło PZW Kalety.  W młodszej 
kategorii wiekowej zwyciężył Piotr Ho-
waniec przed Denisem Miarą i Mate-
uszem Sławeńskim. W starszej tryumfo-
wał Nikodem Janczyk przed Julią Golus   
i Kamilem Kandzią.  

    Zarząd Koła PZW Kalety kieruje sło-
wa podziękowania do sponsorów nagród: 
Urzędu Miejskiego w Kaletach, Miejskie-
go Domu Kultury w Kaletach, firmy "Jan
-Trans" skład węglowy, sklepu spożyw-
czo- monopolowego pana Marka Labusa 
z Jędryska, sklepu zoologiczno- wędkar-
skiego pani Aleksandry Lisieckiej, Re-
stauracji- Pizzerii Cattani w Kaletach, 
"Zajazdu u Rzepki" w Zielonej oraz fir-
my pana Michała Zawodnego z Jędryska. 
 
 

M iejska Orkiestra Dęta koncerto-
wała w dniu 1 czerwca podczas 

XV jubileuszowych Dni Kalet oraz       
9 czerwca podczas II Gliwic-
kiego Marszu dla Życia         
i Rodziny. 
   W najbliższym czasie kale-
tańscy muzykanci wyjadą na 
festiwal orkiestr dętych do 
Vitkova (15 czerwca),  będą 
też uczestniczyć, wraz z ma-
żoretkami INEZ, w uroczy-
stym otwarciu sezonu uzdro-
wiskowego w partnerskim 
Ustroniu dnia 22 czerwca. 

(Dokończenie ze str. nr 15) 

Jadwiga Mika 

Jacek Lubos 

Miejska Orkiestra Dęta 

Jacek Lubos 
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W  środę, 15 maja, na 
stadionie KS Unia 

Kalety zorganizowano im-
prezę pod nazwą Dni 
Otwarte Unii Kalety.  Za-

rząd klubu zaprosił na Dni Otwarte 
głównie trenujące w jego sek-
cjach dzieci i ich rodziców. 
    Dni Otwarte były rodzajem rodzinnego 
pikniku, w trakcie którego pokazano do-
robek 90 lat istnienia klubu. W kawiaren-
ce klubowej chętni mogli obejrzeć trofea 
sportowe, puchary, dyplomy, posłuchać 
starszych działaczy klubowych. Janusz 
Naumann, Stefan Jelonek i Bolesław 
Nojman opowiadali o powstaniu klubu    
i jego sukcesach.  
    W programie imprezy był też mecz 

juniorów młodszych ze 
Skrą Częstochowa oraz 
pojedynek Żaków, naj-
młodszych piłkarzy 
Unii z piłkarkami nowo 
z a wi ą z a n e j  s e k -
cji piłki nożnej dziew-
cząt. Dla wszystkich,   
w tym i dla rodziców 
organizatorzy przygo-
towali różne konkursy 
sprawnościowe, w tym 
slalom z piłką, strzela-
nie rzutów karnych, 
podpijanie piłki. Dla 
uczestników przygoto-
wano też skromny po-
częstunek.            Marek Jelonek 

Dni otwarte KS Unia Kalety 

Foto: S. Wawszczak, Dziennik Zachodni. 

Oldboje KS Unia Kalety wygrali w Ustroniu ze słowackim SK Bobrovec 4:2  

W  dniach 25 i 26 maja 2013 r. już 
po raz kolejny OLDBOJE KS 

UNIA KALETY reprezentowali nasze 
miasto poza jego granicami.  
    W sobotę na boisku Startu w Wiśle 
spotkały się drużyny oldbojów z Kalet      
i Bobrovca i rozegrały 11 mecz w ramach 
utrzymywanej od ośmiu lat współpracy 
obu klubów.  
    Po bardzo dobrej i sportowej rywaliza-
cji wygrali oldboje KS UNIA KALETY 
4:2. Międzynarodowe spotkanie miało 

miejsce w Ustroniu i uczestniczyli w nim 
piłkarze wraz z małżonkami oraz przyja-
ciele Klubu, (40 osób z Kalet) i 20 piłka-
rzy wraz z małżonkami z Bobrovca. 
    Po emocjach boiskowych i powrocie 
do ośrodka wszyscy spotkali się na bie-
siadzie grillowej, a następnie przy gło-
śnym dopingu oglądali finał ligi mi-
strzów.  
    W niedzielę po śniadaniu i małym spa-
cerze przyszedł czas na pożegnanie          
z naszymi przyjaciółmi z Bobrovca. Pod-

czas pożegnania obie strony zapewniały, 
że zgodnie z tradycją następne, 12 spo-
tkanie odbędzie się za rok w Bobrovcu. 
    Cała impreza została sfinansowana 
przez jej uczestników oraz ze składek 
sekcji Oldbojów. Dziękujemy kibicom za 
wspaniały doping, a naszym przyjacio-
łom z Bobrovca za sportową walkę, zaś 
Firmie Więcek za wsparcie od strony 
konsumpcyjnej. 

Marek Jelonek 

Huśtawka formy. Od 7:1 do 1:3 
KS Unia wciąż w ogonie ligowej tabeli 

U nia Kalety pożegnała się 
już praktycznie z często-

chowską VIGO klasą okręgo-
wą. 
   Podopieczni trenera Lebka przegrali 
kolejno z MLKS Woźniki 0:3, Rakowem 
II Częstochowa 0:2, Unią Rędziny 0:1.  
W sobotę 1 czerwca, podczas  „Dni Ka-

let” pokonali Orkan Rzerzęcyce 7:1 (!), 
by następnie zremisować w Kościelcu 0:0     
i przegrać u siebie z Liswartą Lisów 1:3. 
   Unia zagra jeszcze z KS Panki na wy-
jeździe oraz u siebie z Jednością Boro-
nów 22 czerwca. Wszystko wskazuje na 
to, że będzie to ostatni mecz Unii w kla-
sie okręgowej. Jacek Lubos 

Turniej drużyn firmowych 
i niezrzeszonych 

P odczas XV Dni Kalet, 1 czerwca, 
rozegrano tradycyjny turniej pił-

karski drużyn firmowych i niezrzeszo-
nych. Organizatorem turnieju był KS 
Unia Kalety. 
    W turnieju wzięło udział 9 drużyn: 
Techplan, Bonk, Chrząszcze, Foki, Me-
dal, Kanlux, Świony, Ekotech i A&M 
Plast. 
    Rywalizacja była jak zwykle zacięta,   
a o klasie przeciwników świadczą wyniki 
półfinałów, meczu o 3–cie miejsce i fina-
łu, które to spotkania zakończyły się mi-
nimalnymi zwycięstwami jednej drużyny. 
   Ostatecznie w rywalizacji tryumfował 
Techplan, który pokonał w finale Bonk, 
zaś trzecie miejsce zajął zespół Chrząsz-
czy wygrywając rywalizację z Fokami. 
   Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał Grzegorz Guder (Techplan), najlep-
szym strzelcem Dawid Golek z Fok (7 
bramek), a najlepszym bramkarzem Da-
wid Niewiadomski z Bonka.   (jal) 
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W  sobotę 11 maja, jadąc z Czę-
stochowy do Tarnowskich 

Gór, do Kalet zawitało 12 uczestników 
rajdu rowerowego "Stolice łączą" zor-
ganizowanego przez partnerskie po-
wiaty- Tarnogórski i Erlangen-
Höchstadt z Bawarii.  
    Kolarze, jadąc od 3 maja, przemierzyli 
ponad 1000 km w drodze z Berlina po-
przez Gniezno, Warszawę, Częstochowę 
do Tarnowskich Gór. W ekipie znaleźli 
się m.in. wicestarosta z Erlangen-
Höchstadt oraz reprezentanci Powiatu 
Tarnogórskiego- Adam Chmiel i Marian 
Szukalski.  
    W gmachu Urzędu Miejskiego zostali 
podjęci przez zastępcę burmistrza miasta 
Kalety p. Dariusza Szewczyka, który 
wyraził swój podziw dla samozaparcia     
i inicjatywy partnerskich samorządow-
ców. Gościom zostały wręczone albumy 

"Kaletańska przyroda w obiektywie". 
    Z Kalet, pod przewodnictwem rzeczni-
ka prasowego kaletańskiego magistratu 
Jacka Lubosa, który jechał z kolarzami 
od samej Często-
chowy, rowerzyści 
ruszyli częścią 
"Pętli z cisem Don-
nersmarcka", a po-
t em  z i e l on ym 
"szlakiem stulecia 
turystyki", przez 
Miasteczko Śląskie 
do Tarnowskich 
Gór. Tam, na ryn-
ku, odbyło się uro-
czyste powitanie 
bohaterów kilku-
dniowego t our 
przez starostę tarno-
górskiego Lucynę 

Ekkert oraz starostę Erlangen-Höchstadt 
Eberharda Irlingera. Uczestnikom rajdu 
wręczono dyplomy i statuetki. 

Marek Parys 

Kalety gościły kolarzy z partnerskich powiatów 

TPD  Kalety wystartowały  
w tegorocznych roz-

grywkach z pompą. Rozgrywki rozpo-
częły się od meczu wyjazdowego          
w Częstochowie. Po bardzo wyrówna-

nej walce Kalety wygrały 75- 72.  

   Warto dodać że Lwy z Częstochowy 
wystartowały najsilniejszym składem. Do 
ostatniego biegu nie było wiadomo która 
z drużyn wygra. W ostatnim biegu para 

Rafał Pigoń i Piotr Kuder 
wygrała 6-4.    Z dobrej 
strony pokazali się także 
nasi juniorzy Szymon 
Wąsinski i Mateusz Pę-
cherz.  
    Drugi mecz też był 
wyjazdowy. TPD Kalety 
zmierzyło się  z Mistrzem 
Okręgu południowego 
Śląskiem Świętochłowice. 
TPD-owcy od samego 

początku utrzymywali lekką przewagę     
i nie oddali jej do samego końca wygry-
wając 75- 72. 
    Biorąc pod uwagę że oba mecze były 
wyjazdowe i były to mecze z najsilniej-
szymi drużynami w okręgu południowym 
możemy być wręcz pewni że TPD Kalety 
zostanie Mistrzem Okręgu Południowe-
go. Kalety rozegrały jeszcze jeden mecz  
z beniaminkiem PKS Viktoria Poczesna. 
Wystartowaliśmy w lokalnym składzie 
bez pomocy zawodników z Krosna i bez 
najlepszego zawodnika z Kalet Szymona 
Wąsinskiego. Mimo wszystko rozgromi-
liśmy kolegów z Poczesnej 89-60.  
    TPD Kalety aktualnie prowadzą         
w tabeli. Życzmy wielu sukcesów na-
szym zawodnikom. 

Piotr Kuder 

Sukcesy drużyny speedrowera TPD Kalety 

W  dniu 21.05.2013 na zaproszenie 
Zarządu KS UNIA KALETY we 

współpracy z Dyrekcją Szkoły do naszego 
miasta zawitali znani sportowcy. Do szko-
ły podstawowej nr 1 w ramach akcji 
„ZOSTAŃ DZIECIAKIEM SPORTO-
MANIAKIEM” przyjechali znani piłka-
rze chorzowskiego klubu: Wojciech 
Grzyb, Krzysztof Kamiński, Kamil Wło-
dyga oraz Rzecznik Klubu Pani Donata 
Chruściel.  
    Akcja miała na celu zachęcenie najmłod-
szych mieszkańców Śląska do uprawiania 
sportu oraz promocję piłki nożnej. Wizyta 
spotkała się z bardzo dużym zainteresowa-
niem dzieci i przebiegła w sympatycznej 

atmosferze. W pierwszej części została 
przedstawiona prezentacja multimedialna 
omawiająca akcję a następnie w części dru-
giej dzieci zadawały piłkarzom pytania na 
interesujące ich tematy, podkreślając jedno-
cześnie z dumą że KS UNIA KALETY jest 
tylko o rok młodszym klubem od Ruchu 
Chorzów. Wiele radości dzieciom sprawiły 
otrzymane od zawodników autografy na 
wcześniej rozdanych gadżetach typu plaka-
ty, plany lekcji itp. Niestety ze względu na 
burzę następna część spotkania odbyła się 
nie na Orliku ale w sali gimnastycznej, 
gdzie stworzone zostały dwa zespo-
ły. Kapitanami drużyn zostali Krzysztof 
Kamiński i Kamil Włodyga. Oba zespoły 

rozegrały bardzo zacięty mecz pod czujnym 
okiem obserwatora i jednocześnie sędziego 
Wojtka Grzyba. Niejednokrotnie można 
było dostrzec na twarzy Pana Wojtka po-
dziw i uznanie dla wyróżniających się ma-
łych piłkarzy. Na zakończenie nasi goście 
obiecali, że jeszcze do nas na pewno zawita-
ją, a jednocześnie zapraszają do Chorzowa 
na mecze oraz na trening z piłkarzami Ru-
chu wraz ze zwiedzaniem stadionu.  
    W imieniu Zarządu KS UNIA KALETY 
dziękuję za pomoc w organizacji Pani Dy-
rektor Dorocie Mańczak, Paniom Wycho-
wawczyniom oraz Panu Jarosławowi Neu-
mannowi. 

Zawodnicy Ruchu Chorzów odwiedzili uczniów PSP Nr 1 w Kaletach 

Marek Jelonek 
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U rząd Miejski w Kaletach infor-
muje, że zgodnie z art. 77 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne 
(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z 
późn. zm.) utrzymanie urządzeń melio-
racji wodnych szczegółowych (m. in. 
rowów wraz z budowlami – tj. mostki, 
przepusty, wyloty drenarskie, rurocią-
gi o średnicy mniejszej niż 0,6 m) nale-
ży do zainteresowanych właścicieli nie-
ruchomości lub spółki wodnej.  
    W związku z brakiem na terenie miasta 
spółek wodnych powyższy obowiązek 
spoczywa na właścicielach gruntów         
i posesji, do których zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami należy: 
•  budowa, przebudowa i utrzymanie 

zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod 
nimi przepustami,  
• partycypacja w kosztach utrzymania 
rowów, z których właściciel nieruchomo-
ści odnosi korzyści, tj. odprowadza do 
rowu wodę opadową,  
•  utrzymanie rowów melioracji szczegó-
łowej i przepustów, przebiegających 
przez tereny własne. 
    Zgodnie z art. 29 ww. ustawy Prawo 
wodne właściciel gruntu, o ile przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej: 
•  nie może zmieniać stanu wody na grun-
cie, a zwłaszcza kierunku odpływu znaj-
dującej się na jego gruncie wody opado-
wej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze 
szkodą dla gruntów sąsiednich, 
•    nie może odprowadzać wód oraz ście-
ków na grunty sąsiednie. 
    W związku z powyższym na właścicie-
lu gruntu ciąży obowiązek usunięcia 
przeszkód oraz zmian w odpływie wody, 
powstałych na jego gruncie w skutek 
przypadku lub działania osób trzecich, ze 
szkodą dla gruntów sąsiednich. Jednocze-
śnie należy przypomnieć, że w myśl art. 
155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Ko-
deks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, 

poz. 275 z późn. zm.) niszczenie lub 
uszkadzanie urządzeń melioracyjnych 
jest wykroczeniem i podlega karze. 
     Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych 
obowiązek utrzymania zjazdów indywi-
dualnych i publicznych należy do właści-
cieli lub użytkowników gruntów przyle-
głych do drogi. Oznacza to, że: 
•    oczyszczenie lub wymiana rur przepu-
stu w celu zapewnienia drożności, należy 
do właściciela posesji (minimalna średni-
ca rury pod zjazdem winna wynosić 40 
cm);  
• rowy przydrożne są przeznaczone tylko 
i wyłącznie do odprowadzania wód opa-
dowych z pasa drogowego. Zgodnie        
z art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych zabrania się od-
prowadzania wód melioracyjnych z pose-
sji, pól, łąk, lasów do rowów przydroż-
nych. 
    Apelujemy więc do Mieszkańców na-
szego miasta o podjęcie działań i czynno-
ści, w celu doprowadzenia do właściwe-
go stanu przepustów i rowów melioracyj-
nych zlokalizowanych na własnej posesji. 

Dbajmy o rowy melioracyjne 

Michał Szewczyk 

B urmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia, dnia 27 maja 2013 roku 

w Lublińcu wraz z 16 innymi sygnata-
riuszami z miast i gmin powiatu lubli-
nieckiego oraz tarnogórskiego, a także 
podmiotami zrzeszonymi w Izbie Prze-
mysłowo - Gospodarczej w Tarnow-
skich Górach, podpisał Deklarację 
„Biały Śląsk”.  
    Celem tego porozumienia jest szeroko 
pojęta współpraca w podejmowaniu dzia-
łań na rzecz rozwoju gospodarczego re-
gionu, zgodnych z zapisami strategii Eu-
ropa 2020. Podpisana deklaracja stanowić 
będzie świadectwo partnerstwa oraz 
określenie ram integracji terytorialnej. 

Deklaracja Biały Śląsk 

W  dniach 21-23 maja  2013 r. 
uczestnicy projektu unijne-

go pn. „Ja też potrafię”  w ramach Prio-
rytetu VII Promocja integracji społecz-

nej, Działanie 7. 1. Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integra-
cji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestni-
czyli w I cyklu warsztatów nabywania 
kwalifikacji zawodowych i umiejętno-
ści  społecznych.  

    Warsztaty odbywały się w Kościelisku, 
prowadzone były przez psychologa 
Ośrodka Twórczej Interwencji z Krako-
wa. W roku bieżącym w projekcie bierze 
udział 15 uczestników.  
 
Renata Czudaj – kierownik MOPS 
Kalety  

Warsztaty w ramach projektu "Ja też potrafię" 

B urmistrz Miasta Kalety zaprasza 
do składania wstępnych ofert na 

dzierżawę części nieruchomości 
(ogródków działkowych) z dojazdem 
od ul. Lublinieckiej.   

    Usytuowanie : Działka gruntu nr 191/-
191/11, 189/11 KW93598.  
Parametry:  
Powierzchnia – wyznaczone części grun-
tu działki nr 191/11 lub 189/11.  
Przeznaczenie: ogródki.  
Dojazd: od ul. Lublinieckiej.  

Okres dzierżawy : 3 lata.  
    Złożone oferty nie będą miały charak-
teru wiążącego. Wyłącznym celem złoże-
nia ofert jest wstępne rozpoznanie stop-
nia zainteresowania poszczególnymi 
ogródkami.  
    Oferty należy składać do dnia 3 lipca 
2013 roku: - w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Kaletach, II piętro pokój nr 
22 - lub nadsyłać pod adres: Urząd Miej-
ski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2,  
42-660 Kalety.  

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę części  
nieruchomości położonej w Kaletach w rejonie  

ul. Lublinieckiej  

Klaudiusz Kandzia 
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Monika Gambuś 

Jan Potempa 

Str. 20 BIULETYN INFORMACYJNY, CZERWIEC 2013 

I nformujemy, że stowarzyszenie Na-
sze Kalety otrzymało dofinansowa-

nie z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Katowicach na realizację projektu 
polegającego na zorganizowaniu infor-
macyjno-edukacyjnej akcji plenerowej 
dla naszych mieszkańców.  
    Kwota dotacji wyniosła 30.250,00 zł. 
W ten sposób Stowarzyszeniu udało się 
uzyskać jedno z najwyższych dofinanso-
wań w tym konkursie.  
    Miasto Kalety, które współpracowało 
ze stowarzyszeniem w zakresie przygoto-
wania niniejszego wniosku o dofinanso-
wanie, będzie również partycypowało we 
wkładzie własnym tego projektu. 
 

N abierają tempa roboty budowlane 
na linii kolejowej Kalety – Kluczbork, 

jednej z najważniejszych linii zaczynają-
cych się na Górnym Śląsku - informują 
PKP Polskie Linie Kolejowe. Niebawem 
mają być gotowe odcinki Bąków-
Kluczbork, Sowczyce - Olesno Śląskie oraz 
stacja Sowczyce. 
    Prace budowlane polegają na odtworzeniu 
pierwotnego stanu szlaków i stacji kolejo-
wych. Na jednym torze między miejscowo-
ściami Bąków i Kluczbork wykonano oczysz-
czenie tłucznia, wymieniono szyny 
na długości 4 km oraz wyremontowano na-
wierzchnię przejazdu kolejowego. Obecnie 
prace koncentrują się na odtwarzaniu rowów 
odwadniających, których stan będzie miał 
w przyszłości wpływ na utrzymanie linii kole-
jowej oraz mostów i przepustów. Sytuacja 
podobnie wygląda na szlaku Sowczyce – Ole-
sno Śląskie. Wykonano tam już demontaż toru 
oraz odtworzono rowy odwaniające. Rozpo-

częto prace remontowe obiektów inżynieryj-
nych. Natomiast na stacji Sowczyce wykona-
no już demontaż jednego toru. 
    Zakończenie prac rewitalizacyjnych 
na szlakach i stacji przewidywane jest 
na początku lipca. Po wykonaniu odbiorów 
eksploatacyjnych, pierwszy tor zostanie 
otwarty dla ruchu, prace zostaną przeniesione 
na tor drugi. Taka organizacja robót pozwala 
utrzymać możliwość prowadzenia ruchu po-
ciągów. Prace toczą się zgodnie z przyjętym 
harmonogramem robót. Trasa Kalety – Klucz-
bork, o długości blisko 70 km to ważny ciąg 
wywozu towarów ze Śląska w kierunku Po-
znania i dalej do Szczecina. Efektem robót 
będzie podwyższenie bezpieczeństwa ruchu 
pociągów, przywrócenie parametrów tech-
nicznych linii, a także likwidacja ograniczeń 
prędkości poprzez przywrócenie prędkości 
jazdy pociągów pasażerskim do 120 km/h 
a pociągów towarowych do 100 km/h. Dzięki 
temu skrócony zostanie czas przejazdu pocią-

gów towarowych, także dla pociągów pasa-
żerskich, w relacji Poznań - Ostrów Wielko-
polski - Katowice/Kraków. 
    Inwestycja zostanie uzupełniona przez ko-
lejną rewitalizację na trasie Kluczbork – 
Ostrzeszów i na odcinku Bytom Północ - 
Tarnowskie Góry oraz Kalety – Strzebiń. 
Zaplanowane inwestycje na trasie Katowice - 
Poznań pozwolą skrócić czas przejazdu pocią-
giem między tymi miastami z 6 do około         
4 godzin i 30 minut. 
    Zadanie realizowane jest przez konsorcjum 
firm: Torpol, Przedsiębiorstwo Usług Tech-
nicznych Intercor oraz Pozbud T&R 
w ramach projektu nr POIiŚ 7.1-70 
„Polepszenie jakości usług przewozowych 
poprzez poprawę stanu technicznego linii 
kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Klucz-
bork”. Projekt ubiega się o finansowanie przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. 

Agnieszka Kwoka 

Wspólny sukces 

W  dniu 15 maja 2013 r. likwida-
tor KZCP sprzedał działkę nr 

84/33 - niezabudowaną oraz działkę nr 
222/18 – zabudowaną budynkami go-
spodarczymi w bardzo złym stanie 
technicznym przeznaczonymi do roz-
biórki.  
    Sprzedane działki zgodnie z obowią-
zującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego są przeznaczo-
ne pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Miasto z tej transakcji, 
jako jeden z wierzycieli, otrzymało 5.000 
zł. 

Martyna Ganc 

 

Kolejny krok w likwidacji 
KZCP 

Na  przełomie lipca i sierpnia 
2013 r. miasto zamierza prze-

prowadzić remont dróg gminnych, 
część ul. Ogrodowej (od ul. Paderew-
skiego do skrzyżowania z ul. Orzeszko-
wej) i całą ul. Orzeszkowej w Kaletach
-Miotku.  
    Remont polegał będzie na uzupełnie-
niu ubytków w istniejącej nawierzchni 
oraz ułożona zostanie nowa nakładka 
asfaltowa w przebiegu wyżej opisanym. 
Ponadto na ul. Orzeszkowej zostanie 
przełożony istniejący chodnik dojścia do 
szkoły. 

Ulica Orzeszkowej i część 
ul. Ogrodowej w Miotku  
zyskają nowe nakładki  

asfaltowe 

Linia Kalety – Kluczbork na nowo 

(źródło: PKP PLK) 

Spotkania z mieszkańcami w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami 
 

24 i 25 czerwca odbędą się spotkania burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi  
z mieszkańcami miasta. 

    Na  spotkaniach  poruszana  będzie  wyłącznie  tematyka  nowego  systemu  gospodarki  odpadami czyli  
praktycznych sposobów wcielania w życie tzw. „ ustawy śmieciowej”.    
Harmonogram spotkań: 
Poniedziałek 24 czerwca,  
godz. 17.00 Klub w  Drutarni 
godz. 18.30 Zespół Szkół w Jędrysku ( sala gimnastyczna ),  
godz.  20.00 Miejski Dom Kultury.  
Wtorek 25 czerwca  
godz. 17.00 budynek klubowy LKS „ Małapanew” w Kuczowie  
godz.18.30  Zespół Szkół i Przedszkola w Miotku.      
    Cykliczne   spotkania   burmistrza  z  mieszkańcami   dotyczące   spraw   bieżących  zostały  przesunięte  
na miesiąc wrzesień. 
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14  maja 2013 r. w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Kaletach 

odbyła się XXVIII sesja Rady Miej-
skiej w Kaletach, obradom przewodni-
czył Eugeniusz Ptak – przewodniczący 
Rady Miejskiej wraz z Ryszardem Sen-
dlem pełniącym funkcję wiceprzewod-
niczącego RM.   
    W obradach udział wzięło 13 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady Miej-
skiej upoważnia Radę do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 
    Burmistrz wraz z przewodniczącym 
wręczyli statuetki dla zwycięzców plebi-
scytu na Lidera Przedsiębiorczości. Upo-
minki otrzymały również osoby wylosowa-
ne spośród biorących udział w głosowaniu. 
Po sprawozdaniu burmistrza i przewodni-
czącego z działalności w okresie międzyse-
syjnym radni i przybyli mieszkańcy zapo-
znali się z prezentacją multimedialną 
przedstawicieli firmy HEMARPOL nt pla-
nowanych inwestycji polegających na prze-
twarzaniu Zużytego Sprzętu Elektryczno-
Elektronicznego na działkach należących 
do ww. firmy, po zakończeniu prezentacji 
mieszkańcy zadawali pytania i przedsta-
wiali swoje wątpliwości związane z tą in-
westycją. 
    W kolejnych punktach porządku obrad 
radni przyjęli sprawozdania: z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kaletach za 2012 rok, Ocenę Zasobów 
Pomocy Społecznej, z realizacji Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii za 2012 rok oraz 
z działalności statutowej Świetlic Środowi-
skowych za 2012 rok, a następnie podjęli 
uchwały: 
Nr 253/XXVIII/2013 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2013 rok, 
Nr 254/XXVII/2013 w sprawie w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2013 rok”. 
Nr 255/XXVII/2013 w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Kalety na 2013 
rok.” 
Nr 256/XXVII/2013 w sprawie uchwale-
nia wieloletniego programu gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem Miasta Kale-
ty na lata 2013-2017. 
N r  257 /XX VI II /2013  – 263 /
XXVIII/2013 w sprawie nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Kalety – 
tytuł w uznaniu szczególnych zasług dla 
rozwoju współpracy pomiędzy miastami 
Kalety-Vitkov otrzymali: p. Stanislava 
Sukova, p. Josef Prusek, p. Pavel Smolka, 
p. Daniela Olbertova, p. Blanka Vanova, p. 
Oldrich  Vicha oraz p. Sarka Petrtylova. 

Nr 264/XXVIII/2013 – w sprawie powoła-
nia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w 
Kaletach. 
Nr 265/XXVIII/2013 – w sprawie wyraże-
nia poparcia dla alternatywnej propozycji 
połączenia Międzynarodowego Portu Lot-
niczego „Katowice” w Pyrzowicach z mia-
stami Aglomeracji Górnośląskiej z wyko-
rzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 182 
Tarnowskie Góry –Zawiercie. 
    W punkcie interpelacje i zapytania rad-
nych zgłaszano następujące sprawy: 
Radna Maria Wiatrek: 
- przekazała prośbę mieszkanek ul. Okrzei 
w sprawie zamontowania lampy na tej uli-
cy, 
- poinformowała o złym stanie nawierzchni 
ulicy Chopina, 
- w imieniu mieszkańców prosiła o usta-
wienie wiaty przystankowej przy osiedlu   
1 Maja. 
Radna Irena Nowak: 
- podziękowała za chodnik przy ul. 1 Maja 
przy okazji pytając, czy planowany jest 
remont dalszego odcinka chodnika przy tej 
drodze (w stronę osiedla), 
- pytała o możliwość ustawienia ławki 
przed blokiem nr 55, 
- zwróciła się z prośbą o wysprzątanie lasu 
za byłym ośrodkiem zdrowia w stronę blo-
ków, 
- pytała o zmianę lokalizacji placu zabaw 
przy osiedlu 1 Maja, w pobliże bloku 62/-
64. 
Radny Zygmunt Mirowski (w imieniu 
Komisji Gospodarczej...) 
- w imieniu mieszkańców podziękował za 
ustawienie 2 ławek na placu zabaw           
w Miotku oraz jednej przy dzwonnicy ko-
ścioła w tejże dzielnicy 
-  prosił o uzupełnienie tabliczek z rozkła-
dami jazdy przy przystankach komunika-
cyjnych, 
- zwrócił się z prośbą o uzupełnienie piasku 
na plaży przy zbiorniku wodnym w Zielo-
nej,   
- odczytał pismo skierowane do burmistrza 
dotyczące budowy kładki rowerowo-
pieszej łączącej Truszczycę i Kuczów. 
Radny Grzegorz Krupa: 
- w imieniu mieszkańców ul. Tylnej po-
dziękował za częściowy remont tej drogi, 
pytał przy tym czy pozostały odcinek ulicy 
zostanie wyrównany, zasygnalizował rów-
nież niedoświetlenie ww. drogi, 
- w imieniu mieszkańców podziękował za 
plac zabaw w parku w Jędrysku, 
- pytał o cząstkowy remont dróg powiato-
wych, 
- prosił o interwencję w sprawie utrzyma-
nia czystości wokół Miejskiego Domu Kul-
tury w Kaletach oraz pytał czy Miejski 
Dom Kultury zatrudnia osobę odpowie-

dzialną za powyższe. 
Rada Zuzanna Jelonek: 
- prosiła o poprawienie zamontowanych 
znaków drogowych w Drutarni gdyż nie-
które z nich są odchylone od pionu, 
- podziękowała za wyremontowanie ulicy 
Rzecznej prosząc przy tym o ustawienie 
przy niej znaku strefa zamieszkania. 
Radny Edward Drabik: 
- prosił o upiększenie terenu przy Miejskim 
Domu Kultury – kwiatami oraz o wprowa-
dzenie zakazu parkowania przed tym bu-
dynkiem, 
Rady Robert Gryc: 
- podziękował za zapewnienie środków na 
wykonanie projektu ulicy Gawlika, 
- zgłosił fakt uszkodzenia nawierzchni uli-
cy Fabrycznej oraz tablicy informacyjnej  
w Truszczycy, 
- pytał o sprawę stawów przy ulicy Fa-
brycznej oraz przeprowadzenie konkursu 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół      
i przedszkola w Kaletach- Miotku. 
Radna Janina Perz: 
- zgłosiła uszkodzoną nawierzchnię ulicy 
Drozdka przy skrzyżowaniu z ul. Rogow-
skiego oraz tej samej ulicy na wysokości 
straży, 
- prosiła o wykonanie studzienek odpływo-
wych w następujących punktach: przy ul. 
Sienkiewicza nr 3 oraz na ul. Drozdka       
w okolicy byłego wysypiska śmieci, 
- pytała o możliwość posprzątania ulicy 
Sienkiewicza, która nie została posprzątana 
po zimie, 
- przekazała wniosek Komisji Budżetu        
i Finansów odnośnie przeprowadzenia re-
montu Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. 
Radny Jan Klimek: 
- ponownie zgłosił potrzebę odnowienia 
oznakowania przejść dla pieszych, przy 
tym prosił o przesunięcie przejścia znajdu-
jącego się na ul. Sienkiewicza przy skrzy-
żowaniu z ul. Mickiewicza, 
- ponownie zgłosił fakt uszkodzonego od-
cinka chodnika oraz zapadniętego asfaltu 
na ulicy Sienkiewicza przy posesji nr 3,     
a także zły stan nawierzchni przejazdu 
kolejowego, 
- prosił o poprawę nawierzchni mostku na 
rzece Flosce (przy ul. Anioła), 
- również poruszył sprawę uprzątnięcia 
piasku po zimie zalegającego na ulicy 
Sienkiewicza. 
Radny Zygfryd Peła: 
- zwrócił uwagę na zapadlisko asfaltu obok 
wiaty przystankowej na ul. Rogowskiego, 
- podziękował za oświetlenie ul. Pokoju 
przekazując przy tym prośbę mieszkańców 
ul. Jana Pawła II również dotyczącą oświe-
tlenia tej drogi. 

 

Sprawozdanie z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach 

(Dokończenie na str. nr 22) 
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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 
 pn. -pt. 7.30-15.30    

 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  
(034) 352– 76 –34, biuletynkalety@interia.pl 

(reklamy tylko w plikach JPG) 
Redakcja  zastrzega sobie prawo redagowania materiałów.  
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Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 

24 i 25 czerwca odbędą się spotkania burmistrza miasta z mieszkańcami w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami. 

19 czerwca w Zielonej, na  terenie „Zajazdu u Rzepki”, odbędzie się organizowane przez MDK miejskie „Święto Seniora”.  

27 czerwca, o godzinie 18.00 w Miejskim Domu Kultury odbędzie się promocja tomiku poezji Laurencji Wons. 

16  lipca w Drutarni odbędzie się Święto Gminne. 

20 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej. 
22 czerwca Miejska Orkiestra Dęta oraz mażoretki INEZ wezmą udział w otwarciu sezonu uzdrowiskowego w Ustroniu. 

17  maja 2013 r. w Miejskim Domu 
Kultury w Kaletach odbyła się 

XXIX uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Kaletach, obradom przewodniczył 
Eugeniusz Ptak – przewodniczący Ra-
dy Miejskiej. W obradach udział wzię-
ło 13 radnych, co przy 15 osobowym 
składzie Rady Miejskiej upoważnia 
Radę do podejmowania prawomoc-
nych uchwał. 
    W związku z faktem, że sesja poświę-
cona była obchodom 20-lecia współpracy 
miast Kalety- Vitkov, po jej otwarciu 
Miejska Orkiestra Dęta odegrała hymny 
narodowe Republiki Czeskiej i Polski. 
    Następnie przedstawiono prezentację 
multimedialną podsumowującą całe 20 
lat współpracy, zaś uczniowie Zespołu 
Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku 
zaprezentowali film przygotowany spe-
cjalnie na tę okoliczność. 
Punktem kulminacyjnym sesji było od-
znaczenie Honorowym Obywatelstwem 
Miasta Kalety osób, które szczególnie 
zasłużyły się dla rozwoju współpracy 
pomiędzy miastami Kalety- Vitkov, tytu-
ły nadano:Stanislavie Sukovej, Josefovi 

Pruskovi, Pavlovi Smolce, Oldrichovi 
Vicha, Sarce Petrtylovej, Blance Vanovej 
oraz Danieli Olbertovej. 
    Następnie głos zabrali burmistrzowie 
odpowiedzialni za współpracę miast part-
nerskich  w latach 1993-2013: Klaudiusz 
Kandzia, Józef Breguła, Maria Rogocz 
oraz Józef Kalinowski. Ze strony czeskiej 

głos zabrał starosta Pavel Smolka. 
    W trakcie obrad radni podjęli następu-
jącą uchwałę: Nr 266/XXIX/2013 –        
w sprawie podjęcia działań mających na 
celu finansowanie lokalnych inwestycji 
drogowych w nowej perspektywie finan-
sowej Unii Europejskiej na lata 2014-
2020.  

XXIX uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kaletach 

Małgorzata Mazur 

(dokończenie ze str. nr 21) 
Radny Kazimierz Złotosz: 
- zgłosił uszkodzoną studzienkę odpły-
wową przy ul. Wolności nr 14. 
Przewodniczący E. Ptak: 
- prosił o obniżenie wjazdu na teren nowo 

utwardzonego placu przy ul. Gwoździa, 
- zwrócił się o poprawę nawierzchni ulic 
Tylnej i Łącznej. 
    W przedostatnim punkcie obrad prze-
wodniczący odczytał pisma, które wpły-
nęły do biura Rady, a burmistrz zaprosił 

na obchody 20-lecia współpracy miast 
partnerskich, na Święto Zielonej 
(25.05.2013 r.) oraz Dni Kalet (31.05 – 
2.06). 

Małgorzata Mazur 
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W  dniach 18 i 19 maja w Kaletach gościła delegacja 
czeskiego miasta Vitkov.  

    Okazja była nie byle jaka– rok 2013 jest dwudziestym ro-
kiem, który upływa od momentu podpisania umowy partner-
skiej pomiędzy miastami. Uroczyste obchody, finansowane ze 
środków Unii Europejskiej za pośrednictwem napisanego przez 
vitkovskich urzędników projektu, składały się z dwóch części. 
W lutym br. na zaproszenie strony czeskiej przedstawiciele 
kaletańskich władz oraz współpracujących z Czechami stowa-
rzyszeń wyjechali do Vitkova, gdzie podsumowano dwie deka-
dy partnerstwa specjalnie przygotowaną galą w sali koncerto-
wej tamtejszego Urzędu Miejskiego. Goście z Kalet mieli też 
okazję zwiedzić m.in. muzeum techniki Tatra w Kopřivnicach 
oraz urokliwe miasteczko Štramberk. Rewizyta vitkovian odby-
ła się w ww. terminie. 18 maja w Miejskim Domu Kultury      
w Kaletach miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, 
na której wręczono honorowe obywatelstwa miasta Kalety oso-
bom, które w latach 1993-2013 miały decydujący wpływ na 
rozwój współpracy pomiędzy miastami. Otrzymali je starosto-
wie Vitkova: Stanislava Suková (podpisała w 1993 roku umo-
wę partnerską z ówczesnym burmistrzem Kalet Józefem Bregu-
łą), Josef Prusek i Pavel Smolka, a także Oldřich Vícha zastęp-
ca starosty miasta Vitkov w latach 1998-2002 oraz 2006-2010, 
Blanka Váňová- dyrektorka szkoły podstawowej w Vitkovie 
odpowiedzialna za projekty współpracy między szkołami, Šá-
rka Petrtýlová- sekretarz miasta Vitkov i Daniela Olbertová- 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Vitkovie– pomysłodaw-
ca i realizator projektów partnerskich. 
   Dla czeskich gości miasto Kalety zorganizowało wycieczkę, 
podczas której mieli okazję zwiedzić Muzeum Radiostacji Gli-
wickiej, zabytkową kopalnię „Guido” w Zabrzu oraz Muzeum 
Chleba w Radzionkowie.  

20 lat współpracy Kalety– Vitkov 

Jacek Lubos 
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Sprzedam mieszkanie 26 m²  (kawalerka) w Kaletach przy ul. 1 Maja 66 (osiedle).  
Cena 55 tys. (do uzgodnienia). Tel:783-661-159  

OGŁOSZENIE DROBNE 

  Restauracja- Pizzeria „Cattani” była 
jednym ze sponsorów nagród           

w konkurencjach rozgrywanych  
podczas III Święta Zielonej. Gwiazdą 

Święta była Teresa Werner. 
   Pytanie konkursowe  brzmi: 

 

   „W jakiej grupie tanecznej   
trenują tancerki towarzyszące     

Teresie Werner na koncercie?” 
 

  Do wygrania 6 karnetów na dużą 
pizzę w restauracji „Cattani”  
w Kaletach (odbiór własny).  

 

   Na państwa telefony czekamy       
w dniu 26 czerwca  
od godziny 12.00  

pod numerem: 34 352 76 52 

Uwaga !  Konkurs! 


