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M iasto Kalety otrzymało dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w ramach Progra-

mu Rozwoju Inwestycji Sportowych na remont bieżni 
wokół boiska piłkarskiego KS Unia Kalety.  
    Kwota otrzymanej dotacji to: 269.600 zł., zaś całkowi-
ty koszt realizacji remontu wyniesie 539.357,63 zł. 
   Na sesji Rady Miejskiej w Kaletach w dniu 22 maja br. 

Miasto zabezpieczyło już środki finansowe na ten cel. 
    W ramach realizacji zadania wyremontowana zostanie 
bieżnia wokół boiska piłkarskiego – ułożona zostanie 
nowa nawierzchnia tartanowa wraz z ułożeniem obrzeży 
betonowych na jej krawędzi. 
    Mamy nadzieję, że remont bieżni wraz z prowadzoną 
już inwestycją na tym terenie pn. „Poprawa jakości infra-

struktury sportowo - rekreacyjnej na cele imprez 
kulturalno – sportowych poprzez modernizację       
i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – 
Leśnym Zakątku Śląska” oraz remontem boiska 
wielofunkcyjnego przyczynią się do zwiększenia 
aktywności sportowej naszych mieszkańców        
w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży. 
    Koszt inwestycji, po przeprowadzonym w dniu 
9 czerwca br. przetargu, wyniesie 434.189,90 zł. 
Bieżnia zostanie wykonana najpóźniej do dnia    
30 września br. 
    Wniosek o dofinansowanie został przygotowa-
ny przez Referat Pozyskiwania Środków Urzędu 
Miejskiego  w Kaletach. 

Resortowe fundusze w wysokości 269.600 zł znów dla Kalet. Będzie nowa bieżnia!  

Klaudiusz Kandzia 
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       STOMATOLOGIA  

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

nalotów (piaskowanie) 
 

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

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ  
www.de-med.pl 

Pacjentów przyjmujemy od   
poniedziałku do piątku przy  ulicy 

Sienkiewicza 41  
w Tarnowskich Górach.  

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

P.H.U BROMET Bronisław Cogiel 
42-660 Kalety, ul. Paderewskiego 183 

tel. 34 3578080, 661 955 130 
Email: bromet1@op.pl, ucogla@idsl.pl 

Sklep internetowy: ucogla.idsl.pl 
 
 

 

NAPRAWA SPRZĘTU  

OGRODNICZEGO  

i AGD 
-kosy, kosiarki, piły spalinowe  

        i elektryczne 
  

- ostrzenie łańcuchów i noży kosiarek 
 

- materiały eksploatacyjne, oleje,  
łańcuchy i linki tnące, noże do kosiarek   
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31 maja na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach odbył się II turniej siatkówki plażowej                       
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety i Dyrektora MOW. 

14 maja w Tarnogórskim Centrum Kultury odbył się IV Festiwal Piosenki Przedszkolnej o zdrowiu i bezpieczeństwie „Dzieciaki 
Super Śpiewaki”. Na festiwalu wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego w Kaletach.  

Od 17 do 25 maja w Kaletach realizowano „Polsko– czeskie spotkania europejskie” w ramach programu „Europa dla            
Obywateli”.  

1 czerwca na zbiorniku sekcyjnym przy ul. Fabrycznej odbyły się zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia      
Dziecka. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

3 czerwca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach. Konkurs wygrała 
Pani Joanna Biadacz.  

Podziękowanie 

Panu Grzegorzowi Guder składamy serdeczne podziękowania za okazany dar serca- wsparcie finansowe            
wyjazdów organizowanych dla dzieci klas I-III ze szkoły w Miotku. 

Wdzięczni uczniowie, rodzice i wychowawcy. 

Sprzedaż drewna  

Opałowego i kominkowego 
pociętego na klocki 

Sosna– 140 

Brzoza– 160 

Dąb– 180 

Tel. 505 362 561 

tel. 34 357– 83– 50  

Od 12 do 23 maja w Moron de la Frontera w Hiszpanii, w ramach programu „Comenius” przebywała grupa młodzieży                
z Publicznego Gimnazjum im. ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach. 

21 maja br. likwidator KZCP w ramach trwającego procesu likwidacji zbył kolejne 4 działki. 

22 maja odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

23 maja na terenie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach miał miejsce mecz szachowych drużyn młodzieżowych z klubów   
szachowych MDK Kalety i MGOK- OSP Woźniki. 

23 i 24 maja w Rynie (woj. warmińsko– mazurskie) na Festiwalu Miast Cittaslow przebywała delegacja Miasta Kalety. 

24 maja odbyło się IV Święto Zielonej. Gwiazdą zespołu był zespół „Karpowicz Family”. 

25 maja miały miejsce wybory do Parlamentu Europejskiego. 

26 maja w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się cykl wykładów dla seniorów w ramach projektu polsko- czeskiego 
"Razem przeciwko starości".  

31 maja w kościele pw. św. Józefa w Jędrysku i MDK Kalety odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia działalności kaletań-
skiego Chóru Sonata.  

7 czerwca Unia Kalety pokonała wicelidera tabeli— Spartę Lubliniec– w rekordo-
wym w tym sezonie stosunku bramek  7:3. 

12 czerwca odbyła się XL sesja Rady Miejskiej. Udzielono na niej absolutorium 
urzędującemu burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi. 

8 czerwca odbył się kolejny rodzinny rajd rowerowy. Tym razem cykliści odwiedzili 
miasto Lubliniec.  

14 czerwca nagrodę w konkursie „Ekoaktywni” odebrało stowarzyszenie „Nasze 
Kalety”. 

17 czerwca w programie „Expres Silesia” na antenie TVS wystąpił burmistrz    
Klaudiusz Kandzia.  

10 czerwca na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się spotkanie                
beneficjentów kolejnej edycji projektu unijnego pn. „Ja też potrafię”.  
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Zabudowa jednorodzinna REJON I: 
Ulice:  
30 Lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, 
Letniskowa, Młyńska, Norwida, Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Tarnogór-
ska, Ustronna, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna.  
 
 

Zabudowa jednorodzinna REJON II 
 

Ulice:  
Orzeszkowej, Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, 
Wąska, Miodowa, Boczna, Myśliwska, Powstańców, Lubszecka,  
Paderewskiego.  
 

Zabudowa jednorodzinna REJON III  
Ulice:  
Brzechwy, Bukowa, Celulozowa, Dębowa, Dworcowa, Fabryczna,  
Gawlika, Gołębia, Harcerska, Jastrzębia, Kilińskiego, Krasickiego,  
Kruczowskiego, Konopnickiej, Lubliniecka, Miarki, Piaskowa, Polna,  
Poprzeczna, Pstrowskiego, Rodziewiczówny, Słoneczna, wiejska, Zapolskiej.  
 

Zabudowa jednorodzinna REJON IV  
Ulice:  
Bolesława Chrobrego, Sobieskiego, Pokoju, Rogowskiego, Słowackiego,  
Gajowa, Kościuszki, Rymera, Krótka, Tuwima, Łączna, PCK, Kochanow-
skiego, Lema, Tylna, Kopernika. 
 

 
Zabudowa jednorodzinna REJON V  
Ulice:  
Damrota, Korfantego, Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka,  
Plac Zjednoczenia, Witosa, Wodna, Wolności, Lubocz, Sienkiewicza,  
Długosza, Drozdka, Nałkowskiej, Ligonia, Żwirki i Wigury, Wojska     
Polskiego. 
 
 

Zabudowa jednorodzinna   REJON VI  
Ulice: 
Anioła, Borka, Brzozowa, Chmielna, Czarnieckiego, Dąbrowskiego,  
Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa,  
Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, 
 Wolności, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego.  
 

Zabudowa jednorodzinna   REJON VII  
Ulice: 
Armii Krajowej, Asnyka, Bema, Chopina, Gwoździa, Kosmonautów,  
Leśna, Lipowa, Nowa, Okrzei, Piastów, Prusa, Reja, Rycerska, Słowiańska,  
Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona.  
 
 

 

Zabudowa jednorodzinna   REJON VIII  
Ulice: 
3-go Maja, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Popiełuszki,   
Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, Roździeńskiego, Rzeczna,   
Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, 1-go Maja.  
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Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6:00 a 16:00  
W dniu wywozu od godz. 6:00 pojemniki powinny być wystawione przed posesję.  

(pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji) 

14  maja 2014 r. w Tarnogórskim 
Centrum Kultury w Tarnow-

skich Górach odbył się IV Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej o zdrowiu         
i bezpieczeństwie „Dzieciaki Super 
Śpiewaki”. 
    Organizatorami festiwalu był Państwo-
wy Powiatowy Inspektorat Sanitarny      
w Bytomiu, Przedszkole Niepubliczne 
„Bajkowy Zameczek” oraz Tarnogórskie 

Centrum Kultury, nato-
miast fundatorami na-
gród oprócz organiza-
torów byli włodarze 
miast i gmin z okolic 
Tarnowskich Gór, 
wśród nich Burmistrz 
Kalet Klaudiusz Kan-
dzia. 
    W festiwalu wzięło 

udział ponad 40 
młodych wyko-
nawców z By-
tomia, powiatu 
tarnogórskiego 
i Piekar Ślą-
skich. Celem konkursu było: 
uwrażliwienie dzieci na potrzebę 
dbania o własne zdrowie i bezpie-
czeństwo, propagowanie kultury 
muzycznej wśród najmłodszych 
oraz twórcza wymiana doświad-
czeń muzycznych wśród dzieci 
oraz ich opiekunów. Nasze przed-
szkole reprezentowało sześcioro 
dzieci: Emilia Kadłubek, Milena 
Rapczyńska, Wiktoria Mikoła-

jewska, Agnieszka Stawiarska, Agata 
Kwiecińska i Matylda Parys. Występy 
dzieci były oceniane przez jury i chociaż 
naszym małym artystkom poszło świetnie 
to jednak nie udało im się zająć czoło-
wych miejsc. 
   Wszystkie dzieci zostały nagrodzone 
pamiątkowymi dyplomami, książkami 
oraz biletami wstępu do Bawilandii. 
 
        Joanna Biadacz 

„Dzieciaki Super Śpiewaki”  

W  dniach 12-23 maja dziesięcioro 
uczniów z naszego gimnazjum 

gościło w domach hiszpańskiej mło-
dzieży. Otrzymaliśmy taką możliwość 
dzięki projektowi LLP Comenius 
„Discovering Europe” realizowanemu 
w latach 2013 - 2015, w którym nasze 
gimnazjum bierze udział.  
    12 maja w godzinach porannych roz-
poczęła się nasza podróż do Hiszpanii 
przez Warszawę i Lizbonę. Z lotniska    
w Sewilli do Moron de la Frontera przy-
jechaliśmy późnym wieczorem. Byliśmy 
zmęczeni, jednak niezwykle szczęśliwi, 
że spotykamy się z naszymi hiszpańskimi 
przyjaciółmi. Uściskom i powitaniom nie 
było końca. 
    Kolejnego dnia rano poszliśmy do 
szkoły, gdzie zobaczyliśmy, jak są pro-
wadzone hiszpańskie lekcje. Robiliśmy 
również filcowe breloczki w kształcie 
laleczek. Następnie udaliśmy się do ratu-
sza na spotkanie z burmistrzem. Gdy już 
zaznajomiliśmy się z historią tego miej-
sca, wybraliśmy się na spacer po malow-
niczym Moron. Wszyscy byliśmy zauro-

czeni pięknem tego miasteczka, 
szczególnie roślinnością i archi-
tekturą, które diametralnie różniły 
się od tej w Polsce. Nieprzyzwy-
czajeni do takich upałów niemal 
roztapialiśmy się. Na zakończenie 
dnia odbyła się powitalna dysko-
teka w szkole. 
    W środę byliśmy na całodzien-
nej wycieczce w Sewilli, gdzie 
zobaczyliśmy wiele interesują-
cych zabytków, m.in. Katedrę 
Najświętszej Marii Panny, która 
jest największym i najwspanialszym ko-
ściołem gotyckim na świecie, Plac Hisz-
pański i Alkazar- sławny pałac królewski 
oraz Park Marii Luizy. Wszyscy byliśmy 
pod wrażeniem piękna tych miejsc. 
    Czwartek i piątek spędziliśmy w Mala-
dze - przepięknym miasteczku położo-
nym nad Morzem Śródziemnym. Więk-
szość czasu spędziliśmy na plaży opala-
jąc się i kąpiąc, a w piątkowy poranek 
wybraliśmy się do oceanarium, gdzie 
mogliśmy zobaczyć jakie zwierzęta za-
mieszkują hiszpańskie wody. 

    W weekend mieliśmy czas dla rodzin. 
W sobotę wszyscy razem byliśmy na 
wspólnym grillu, gdzie mieliśmy okazję 
spróbować hiszpańskich przysmaków-
owoców morza z ryżem, natomiast nie-
dzielę każdy z nas spędził w inny sposób 
zaplanowany przez rodziny hiszpańskie. 
    Następnego dnia wybraliśmy się na 
wędrówkę po wzgórzu Moron. Później 
uczestniczyliśmy w ciekawych warszta-
tach „Calcium”, podczas których malo-
waliśmy obrazki pobielone wapnem   
oraz   dowiedzieliśmy  się   wielu  

Z wizytą w Hiszpanii 
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wielu ważnych informacji na 
temat wapna. 
    Cały wtorek spędziliśmy w Granadzie. 
Udaliśmy się do La Alhambry. Jest to 
warowny zespół pałacowy, który cechuje 
się niezwykłym bogactwem dekoracji w 
stylu arabskim. Później udaliśmy się do 
Centrum Nauki, gdzie obejrzeliśmy mię-
dzy innymi seans w planetarium. Ostat-
nim punktem tej wycieczki były zakupy. 
Po całym dniu atrakcji wróciliśmy zmę-
czeni, ale bardzo zadowoleni do domów. 
    W środę pojechaliśmy na ogromną 
farmę wiejską z bykami i końmi, gdzie 
często przebywa i bawi się rodzina kró-
lewska. Po południu każdy z nas ugoto-
wał jakąś polską potrawę, a Hiszpanie- 

h i s z p a ń sk a .  D o 
wspólnego posiłku nie 
trzeba było zapraszać. 
Natomiast wieczorem 
uczyliśmy się tańczyć 
flamenco pod okiem 
pary mistrzowskiej. 
    W czwartek odbył 
się targ średniowiecz-
ny w szkole, a pod 
wieczór mieliśmy 
zorganizowany poże-
gnalny poczęstunek   
z rodzicami. Zajadali-
śmy się przepysznymi 
hiszpańskimi ciastami, 
r ob i l i śm y s o b i e      

pamiątkowe zdjęcia     
i cieszyliśmy się ostat-
nimi chwilami spędzo-
nymi we wspólnym 
gronie. Z całego serca 
p o d z i ę k o w a l i ś m y 
Hiszpanom za ich go-
ścinność.  Nie obyło 
się bez wzruszeń, uści-
sków i łez. 
    Ostatniego dnia 
wstaliśmy bardzo 
wcześnie, bo już o 4 
rano i zebraliśmy się 
wszyscy obok szkoły. 

Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że nade-
szła chwila rozstania i nasza przygoda 
dobiegła końca. Musieliśmy rozstać się 
najprawdopodobniej na zawsze z ludźmi, 
którzy przez ostatnie10 dni byli jak nasza 
druga rodzina.  
   Lot przebiegł bez żadnych przeszkód, 
jednak na lotnisku w Warszawie czekała 
na nas pewna niespodzianka. Okazało się, 
że walizki ośmiu osób zostały w Sewilli  
i dostaliśmy je dopiero w niedzielę. No 
ale cóż – takie przygody się zdarzają. 
 

Agata Dratwa,  Marta Pradelok 

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli 

Alhambra 

IV Święto Zielonej  

W  sobotę 24 maja odbyło się już 
po raz czwarty tradycyjne świę-

to naszej turystycznej dzielnicy Zielo-
na. 
    Jak zwykle nie zabrakło akcentów 
sportowych, była też okazja degustować 
„Smaki Europy” w ramach projektu 
"Polsko- czeskie spotkania europejskie    
w Kaletach"- elementu programu 
„Europa dla Obywateli”, a na koniec po-
bawić się przy dobrej muzyce. 
    Święto rozpoczęli wędkarze koła PZW 
Kalety. Tegoroczny Puchar Zielonej zdo-
był tym razem sam prezes Robert Kuder, 
który wyprzedził Stanisława Szmalem-
berga i Adama Stępnia. 

    O godzinie 12.00 wystar-
tował bieg przełajowy w 
ramach akcji „Polska Bie-
ga”. Zawody poprowadził 
Pan Antoni Jeż.  
Wyniki: 
Kobiety 15-19 lat: 
I. Sandra Świętek (Kalety) 
II. Klaudia Stańczyk 
(Kalety) 
Mężczyźni 15-19: 
I. Mateusz Staniczek 
(Kalety) 
II. Daniel Kopaczewski 
(Kalety) 
III. Dawid Rak (Kalety) 

Kobiety 20-34 lat: 
I. Adrianna Potempa 
(Kalety) 
II. Mirosława Bonk 
(Kalety) 
III. Sylwia Świerc 
(Kalety) 
Mężczyźni 20-34: 
I. Kamil Bezner 
(Bytom) 
II. Damian Pasek 
(Bytom) 

III. Karol Huć (Koszęcin) 
Kobiety 35+ : 
I. Klaudia Radziwończyk (Kalety) 
II. Katarzyna Mazur (Koszęcin) 
III. Agnieszka Stańczyk (Kalety) 
Mężczyźni 35+: 
I. Tomasz Maślanka (Bytom) 
II. Piotr Gryboś (Koszęcin) 
III. Norbert Smuda (Szałsza) 
 

   Po biegaczach swoje pojedynki, w ra-
mach „I Zielona Cup” rozpoczęli siatka-
rze plażowi. Na boisku przy Ośrodku 
Wypoczynkowym „Zielona” zwyciężyła 
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para Patryk Rogocz i Tomasz Konicki     
z Kalet, drudzy byli Tomasz Strugała       
i Dariusz Chamera z Miasteczka Śląskie-
go, na trzeciej pozycji turniej zakończyli 
Adrian Kupka i Patryk Rzepczyk z Tar-
nowskich Gór. Startowało 10 par. 

    Na górnym zbiorniku rozegrano zawo-
dy kajakowe. W wyścigu wystartowało   
6 dwuosobowych drużyn. Pomimo krót-
kiej trasy zawodów (ok. 1km) nie brako-
wało sportowej rywalizacji. Na komendę: 
„Do startu. Gotowi. START!” wszyscy 
zawodnicy ruszyli z kajakiem do wody 
płynąc w kierunku wyspy, robiąc nawrót 
i z powrotem do mety. 
Wyniki: 
I miejsce: 
Załoga: Przemysław Wicher i Sebastian 
Howaniec z Kalet – Jędryska 
II miejsce: 
Załoga: Piotr Popierz (Kalety – Zielona)  
i Paweł Popierz (Kalety – Kuczów) 
III miejsce: 
Załoga: Szymon Gansiniec i Marcin No-
kielski z Kalet – Zielonej 

    Było też coś dla miłośników jazdy na 
rowerze. Grupa rowerzystów wyruszyła 
spod Drzewa Wolności przy dolnym 
zbiorniku wodnym Zielona na rodzinną 
przejażdżkę „Zieloną Pętlą”. Szlak ten 
przebiega wokół zbiorników wodnych 
Zielonej nad rzeką Mała Panew, lasami 
Nadleśnictwa Koszęcin oraz Świerkla-
niec gdzie punktem granicznym jest 
„Garbaty most” i to właśnie tam cykliści 
zarządzili postój. Pokonując kolejne kilo-

metry rajdu mogli obser-
wować przystanki tema-
tyczne, których na trasie 
łącznie występuje aż 5. 
   Pomimo, iż trasa prze-
biegała grząską leśną dro-

gą rowerzyści zdo-
łali ją pokonać i z 
uśmiechem wrócili 
na obchody IV 
Święta Zielonej. 
   Na terenie 
Ośrodka Wypo-
czynkowego 
„Zajazd u Rzepki” 
od godzin poran-
nych trwały spo-
tkania europejskie 
pod hasłem 

„Smaki Europy” w ra-
mach projektu "Polsko-
czeskie spotkania europej-
skie w Kaletach" progra-
mu Europa dla Obywateli. 
Można było degustować 
potrawy z różnych stron 
kontynentu. 
    Od godz. 11.00 gospo-
darzami części artystycz-
nej IV Święta Zielonej 
był y p r z edsz k ol a k i           
z Miejskiego Przedszkola 
Nr 1 w Kaletach oraz 
Miejskiego Przedszkola 
Nr 2 w Kaletach Miotku. 
Najmłodsi przedstawili 
widzom szereg piosenek, 
wierszy oraz zaprosili do 

wspólnej zabawy 
rodziców. Kolej-
nym punktem pro-
gramu z udziałem 
najmłodszych były 
warsztaty pla-
styczne, których 
z w i e ń c z e n i e m 
było wspólne po-
kolorowanie karto-
nowych domków. 
    O 16.30 na sce-
nie pojawiła się 

grupa mażoretek „Inez”, która dała popis 
swoich nietuzinkowych umiejętności. 
Zaraz po mażoretkach zagrała i zaśpiewa-
ła gwiazda wieczoru- zespół „Karpowicz 
Family”. Do godzin nocnych goście „IV 
Święta Zielonej” bawili się też przy mu-
zyce zespołu „Ex Ares”. 
    Wśród licznie przybyłych mieszkań-
ców i gości, IV święto Zielonej odwiedzi-
li p. Andrzej Pilot – I Wicewojewoda 
Śląski, p. Tomasz Głogowski – poseł na 

Sejm RP, radni Rady Miejskiej w Kale-
tach: Eugeniusz Ptak, Janina Perz, Robert 
Gryc, Zygmunt Mirowski oraz Mirosława 
Potempa. 
    Burmistrz Miasta Kalety składa po-
dziękowania OSP w Kaletach z Panem 
Naczelnikiem Kazimierzem Złotoszem 
na czele za pomoc w zabezpieczeniu im-
prezy, bez udziału OSP IV Święto Zielo-
nej nie mogłoby przebiegać bezpiecznie. 
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Data Temat 

1.07. wtorek Rozpoczęcie wakacji: Pogadanka nt. Bezpieczeństwa podczas wakacji. 
Tydzień sportowy: Piłka nożna, koszykówka, siatkówka plażowa, badminton 

2.07. środa Tydzień sportowy: Piłka nożna, koszykówka, siatkówka plażowa, badminton 

3.07. czwartek Tydzień sportowy: Piłka nożna, koszykówka, siatkówka plażowa, badminton 

4.07. piątek Wycieczka rowerowa : Kopalnia w Bibieli 

7.07. poniedziałek Tydzień artystyczny: świetlicowy mural/graffiti 

8.07. wtorek Tydzień artystyczny: Piknik Świetlic „PORT” i „PRZYSTAŃ” 

9.07. środa Tydzień artystyczny: Plener rysunkowo – malarski na Zielonej 

10.07. czwartek Tydzień artystyczny: konkurs plastyczny: Portret Lata 

11.07. piątek Wycieczka rowerowa: Kalety – Piłka 

14.07. poniedziałek Tydzień filmowy: dzień z komedią 

15.07. wtorek Tydzień filmowy: dzień z kreskówką 

16.07. środa Tydzień filmowy: dzień z kinem familijnym 

17.07. czwartek Tydzień filmowy: dzień z kinem polskim 

18.07. piątek Wycieczka rowerowa: Góra Grojec 

21.07. poniedziałek Tydzień światowy: Azja/ zabawa z origami 

22.07. wtorek Tydzień światowy: Ameryka/ wycieczka do Miasteczka Westernowego Twinpigs 

23.07. środa Tydzień światowy: Europa/ frytki belgijskie 

24.07. czwartek Tydzień światowy: Afryka/ maski z masy papierowej 

25.07. piątek Tydzień światowy: Ameryka/ szukanie leśnych skarbów, zabawa w indiańskich tropicieli 

28.07. poniedziałek Tydzień Europejski: Zajęcia plastyczne „pejzaż impresjonistyczny” 

29.07. wtorek Tydzień Europejski: turniej szachowy 

30.07. środa Tydzień Europejski: Włoska pizza 

31.07. czwartek Tydzień Europejski: Quiz o Europie 

1.08. piątek Wycieczka rowerowa: Zalew Chechło 

3.08. poniedziałek Tydzień rekreacyjny: turniej siatkówki plażowej 

4.08. wtorek Tydzień rekreacyjny: Olimpiada świetlicowa 

5.08. środa Tydzień rekreacyjny: zabawa w terenie „podchody” 

6.08. czwartek Tydzień rekreacyjny: spacer na Zieloną 

7.08. piątek Tydzień rekreacyjny: Turniej piłki stołowej „Piłkarzyki 2014” 

11.08. poniedziałek Tydzień talentów: siatkówka plażowa 

12.08. wtorek Tydzień talentów: teleturniej „ Jaka to melodia ?” 

13.08. środa Tydzień talentów: świetlicowe „mam talent” 

14.08. czwartek Wycieczka rowerowa: Zielona Pętla 

15.08. piątek Dzień wolny 
 

Plan wakacji 2014 w Świetlicy Środowiskowej „PORT” 
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18.08. poniedziałek Tydzień z kulturą: dzień z dobrą muzyką 

19.08. wtorek Tydzień z kulturą: wakacje z książką: odwiedzenie filii Biblioteki Miejskiej w Kaletach Miotku 

20.08. środa Tydzień z kulturą: spacer na Zieloną 

21.08. czwartek Tydzień z kulturą: dzień z folklorem 

22.08. piątek Tydzień z kulturą: gofry z owocami 

25.08. poniedziałek Tydzień relaksu: wycieczka do pobliskiego lasu 

26.08. wtorek Tydzień relaksu: świetlicowe Spa dla każdego 

27.08. środa Tydzień relaksu: zdrowe sałatki owocowe 

28.08. czwartek Tydzień relaksu: spacer do Alei Dębów 

29.08. piątek Tydzień relaksu: podsumowanie wakacji 

W STAŁEJ OFERCIE ŚWIETLICY SĄ: 
Komputery z dostępem do Internetu, gra Nintendo Wii, piłkarzyki, dart, sprzęt do tenisa stołowego, badmintona, gry planszowe, 
puzzle, artykuły plastyczne, a także boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażowej.  
   Informacja o planie wakacji oraz zapisy na wycieczki u wychowawcy nr tel. 34 352 76 59. 
Wszystkie wyjazdy osób niepełnoletnich tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie wakacji. 
Świetlica Środowiskowa PORT, ul. Orzeszkowej10 w Kaletach - Miotku. 

Marcin Painta 

Data Temat 

1.07. wtorek Rozpoczęcie wakacji: Pogadanka z policjantem nt. Bezpieczeństwa podczas wakacji 
Wyjście na przyświetlicowy plac sportu i rekreacji 

2.07. środa Wyjście na orlik: siatkówka plażowa, badbington, tenis 

3.07. czwartek Dbamy o wygląd: maseczki owocowo- warzywne 

4.07. piątek Wycieczka rowerowa : Kopalnia w BIBIELI 

7.07. poniedziałek Zajęcia artystyczne: zabawy z drutami i wełną 

8.07. wtorek Piknik Świetlic „PORT” i „PRZYSTAŃ” 

9.07. środa 
 

Zajęcia artystyczne: zabawy z drutami i wełną 
Maraton filmowy 

10.07. czwartek Turniej w chińczyka 
 

11.07. piątek Wycieczka rowerowa: Kalety – Piłka 

14.07. poniedziałek Warsztaty plastyczne prowadzone przez pana M. Paintę 

15.07. wtorek Warszaty plastyczne prowadzone przez pana M. Paintę 

16.07. środa Wyjście na orlik: siatkówka plażowa, badbington, tenis 

17.07. czwartek Olimpiada świetlicowa 

18.07. piątek Wycieczka rowerowa: Góra Grojec 

21.07. poniedziałek Zajęcia artystyczne: zabawa z modeliną 

Plan wakacji w Świetlicy Środowiskowej PRZYSTAŃ  
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22.07. wtorek wycieczka autokarowa do Miasteczka Westernowe Twinpigs w Żorach 

23.07. środa Wyjście na orlik: siatkówka plażowa, badminton, tenis 

24.07. czwartek Dyskoteka świetlicowa „ w strasznym dworze” 

25.07. piątek Wycieczka rowerowa: Kalety – Woźniki 

28.07. poniedziałek Turniej w „Uno” 
zajęcia kulinarne: owocowe koktaile 

29.07. wtorek Wakacyjny konkurs fryzur 

30.07. środa Pogadanka nt. Owoce i warzywa najlepsze są” - soki owocowo – warzywne 

31.07. czwartek Odwiedzamy Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaletach 

1.08. piątek Wycieczka rowerowa: zalew Nakło- Chechło 

3.08. poniedziałek Zajęcia artystyczne: koszyki z papieru 

4.08. wtorek Olimpiada świetlicowa w Miotku 

5.08. środa Wyjście na orlik: siatkówka plażowa, badminton, tenis 

6.08. czwartek Turniej w grę wolnostojącą Nintendo Wii „Feet” 

7.08. piątek Wycieczka rowerowa: Kalety- Zielona 

11.08. poniedziałek Zajęcia artystyczne: tatuaże henną p. M. Painta 

12.08. wtorek Dyskoteka świetlicowa „ w Barwach Unii” 

13.08. środa Ćwiczymy umysły: rozwiązywanie krzyżówek, Quizy, 

14.08. czwartek  Piknik na świeżym powietrzu 

15.08. piątek Dzień wolny 

18.08. poniedziałek Wyjście na przyświetlicowy plac sportu i rekreacji 

19.08. wtorek Zajęcia artystyczne: malowanie palcami 

20.08. środa Wyjście na orlik: siatkówka plażowa, badminton, tenis 

21.08. czwartek Zajęcia kulinarne: gofry z owocami 

22.08. piątek Wyjazd rowerowy: Kalety - Pniowiec 

25.08. poniedziałek wycieczka do pobliskiego lasu 

26.08. wtorek Zabawa na świeżym powietrzu 

27.08. środa Zajęcia artystyczne: kolorowe kamyki 

28. 08. czwartek Podsumowanie wakacji 

29.08. piątek Wycieczka rowerowa: Kalety- Koszęcin 

Świetlica Środowiskowa „Przystań” przy ulicy 1 Maja 74 w Kaletach  czynna w czasie wakacji od poniedziałku do piątku 
 w godz. 9:00 – 15:00. 

Zapisy na wszystkie wycieczki u wychowawcy świetlicy. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian planu wakacji. 

                     Monika Ulbricht 
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25  lat  Wolności  we wspomnieniach członków  Stowarzyszenia 

4  czerwca 1989r. to dla nas Polaków   
dzień wyjątkowy, bo właśnie w tym 

dniu w wyniku pierwszych, częściowo  
demokratycznych wyborów zaświtała 
nadzieja, że pokonaliśmy komunizm. 
To już 25 lat mija od tego wydarzenia, 
a my z całą odpowiedzialnością może-
my powiedzieć, że to początek zupełnie 
innej Polski, nie tylko tej w skali ma-
kro, ale też w skali naszej lokalnej spo-
łeczności.  
   W czwartkowy wieczór 5.06.2014r. 
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne,  
jak co dwa tygodnie  miało swoje  zebra-
nie, w  stałej siedzibie w Klubie w Dru-
tarni. Była prawie 100% frekwencja, bo 
też miały być poruszane ważne sprawy 
organizacyjne: planowane wyjazdy, tra-
dycyjne obchody zbliżającej się Nocy 
Świętojańskiej, urodziny jednej z koleża-
nek i nie tylko. Ale jeden punkt porządku 
zebrania był nietypowy, bo w związku    
z obchodami ćwierćwiecza odzyskania 
wolności postanowiliśmy podyskutować 
wspólnie na temat naszych wspomnień, 
osobistych  przeżyć, a także oceny tego 
okresu przez poszczególnych członków 
stowarzyszenia. Wywiązała się niezwy-
kle interesująca dyskusja - nie ta wyczy-
tana z książki czy z gazety, ale oparta na 
własnych spostrzeżeniach, refleksjach, 
ocenach, przemyśleniach, komentarzach 
zwykłych ludzi, a na dodatek dobrze nam 
znanych. Choć minęło już 25 lat, bardzo 

dobrze pamiętam przygotowania  do  
tych wyborów w naszym mieście, aktyw-
ność działaczy, powołanie w Kaletach 
Komitetu Obywatelskiego, który składał 
się z aktywnych członków 
„Solidarności”- ludzi, którzy narażając 
się na szykany, zwolnienia z pracy,         
a nawet internowanie wydawali gazetki, 
broszurki, plakaty, ulotki, którzy dążyli 
do zmiany naszego ustroju, poczynając 
od zmiany naszej lokalnej władzy. Lu-
dzie mieli już dość przynoszonych            
w teczce najwyższych urzędników, 
szczególnie tych, do których trzeba było 
się zwracać „towarzyszu”, chcieli mieć 
wpływ na to, kto będzie przez najbliższe 
4 lata zarządzał miastem. Nadszedł czas 
na ludzi pracowitych i kreatywnych, po-
trafiących docenić wolność, wartość pa-
triotyzmu i poszanowania tradycji. 
Uczestnicy czwartkowego spotkania 
zwracali uwagę na szereg  spraw, których 
teraz nawet nie dostrzegamy. Koleżanki 
cofając się pamięcią wstecz zwracały 
uwagę na puste półki sklepowe, na kartki 
żywnościowe na mięso, masło, na słody-
cze, a nawet na  buty. Na brak ubrań dla 
dzieci (nie mówiąc już o  pieluchach),  
odżywkach czy  brak nawet zwykłego 
mleka w proszku. Po te deficytowe towa-
ry trzeba było jeździć do ówczesnej Cze-
chosłowacji lub NRD. Ciągłe kolejki 
praktycznie za wszystkim: np.  kawą, 
mięsem, wyrobami czekolado-
podobnymi, za owocami cytrusowymi, 
które były tylko od wielkiego święta. 
Zmorą tamtych czasów była też wszech-
obecna cenzura, brak możliwości mówie-
nia tego, co się myśli. Stosowano podsłu-
chy, nadzór policyjny. Panowała  ogrom-
na hipokryzja, która przejawiała się        
w prasie, w telewizji w książkach. Nie-
zwykle uciążliwe było to,  z jakim tru-
dem otrzymywało się paszport i nigdy nie 
było wiadomo, czy się go otrzyma. 
Szczegółowe  kontrole na granicy i z tego 

powodu wydłużające się kolejki na przej-
ściach. Obecnie podróżujemy bez proble-
mu po całym świecie. Zwracano też uwa-
gę na wydzielone sklepy górnicze, na 
talony na samochody, sklepy, gdzie moż-
na było kupować tylko za dolary lub bo-
ny. A dziś mając pieniądze możemy ku-
pić wszystko, co nam się tylko zamarzy. 
Nie dopuszczano ważnych dla ludzi, in-
formacji o katastrofach, np. o Czarnoby-
lu. Straszono nas w różnych mediach    
„zgniłym  zachodem”, stosowano „ żela-
zną kurtynę”. Słuchaliśmy z zapartym 
tchem Radia Wolna Europa  aby dowie-
dzieć się  prawdy.  Niektórzy jednak       
z pośród zebranych  podkreślali też  do-
bre strony tamtych czasów -  stabilizację 
zatrudnienia oraz to, że wszyscy mieli 
pracę,  opiekę socjalną w postaci kolonii 
dla dzieci, wczasów pracowniczych, 
możliwość studiowania za darmo itp.                    
Ale były to sporadyczne głosy, zdecydo-
wana większość uczestników w sposób 
entuzjastyczny wypowiadała się o 25 
latach wolności, o osiągnięciach  gospo-
darczych, o telefonach, komórkach, table-
tach,  samochodach, które można naby-
wać bez najmniejszego problemu,           
o wszechobecnym  Internecie. 
 Gdzie bylibyśmy dzisiaj gdyby nie wy-
darzenia sprzed  25 lat? Otaczała by nas 
brzydota  i pomniki z młotem i sierpem,  
a także portrety Lenina na każdym kroku, 
a może i stacjonujące wojska radzieckie.  
4 czerwca  1989r. zmienił tak wiele         
w naszym kraju, w naszym życiu, a wła-
ściwie w każdej jego dziedzinie. Nasze 
miasta wypiękniały, stało się bardziej  
kolorowo.  Jesteśmy wolni u siebie i po-
mimo tego, że nam ta wolość nieco spo-
wszechniała,  to jest to jednak dar szcze-
gólny, o który musimy nieustannie dbać, 
być czujnym i  doceniać wszelkie jego 
wartości patriotyczne.  
   Ale w  naszym stowarzyszeniu to nie 
tylko poważne dyskusje, to także radość, 
śpiew  i  zabawa. W dniu  6 czerwca br. 
udaliśmy się autokarem wraz z licznymi 
mieszkańcami niezrzeszonymi do  Ope-
retki w Gliwicach na wyjątkowy spektakl 
pt. „Wiedeń moich marzeń”. Ten prze-
piękny występ śpiewaków na czele          
z Grażyną  Brodzińską, w najpiękniej-
szych ariach operetkowych,  tancerzy,  
orkiestry i baletu, po którym bisom           
i owacji na stojąco nie było końca,  wpra-
wił nas  w wspaniały nastrój i  szczęśliwi  
oraz zadowoleni  późnym wieczorem 
wróciliśmy do domu.                                                                                                             
           Maria  Rogocz 

Pomiędzy 6 lutego a 5 kwietnia 1989 toczyły się obrady tzw. Okrągłego Stołu. W ich wyniku podjęto sze-
reg postanowień w poszczególnych dziedzinach, w tym o zmianie ordynacji, kompetencjach  

prezydenta oraz utworzeniu Senatu  
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Mecz szachowy drużyn młodzie-
żowych MDK Kalety i MGOK-

OSP Woźniki 

    Dnia 23 maja 2014 r. na terenie 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 
miał miejsce mecz szachowych drużyn 
młodzieżowych z klubów szachowych 
MDK Kalety i MGOK-OSP Woźniki.  
    Składy obu zespołów były 4 osobowe. 
W drużynie z Woźnik wystąpili: Magda-
lena Jantos, Marzena Danielczyk, Paweł 
Mośny i Maciej Najder. Kalety reprezen-
towali: Mateusz Płonka, Andrzej Galios, 
Marek Sanitra i Kacper Wrodarczyk.     
W drużynie Woźnik kategorie szachowe 
posiadali Magdalena Jantos - II+, Marze-
na Danielczyk - II i Paweł Mośny - II. 
    Wśród zawodników z Kalet posiada-
czami kategorii szachowych byli Mateusz 
Płonka - II i Andrzej Galios - III. Roze-
grano 8 rund. Cztery pierwsze rundy były 
pojedynkami bezpośrednimi. Grano tem-
pem po 15 minut na zawodnika a cztery 
następne grano tempem po 5 minut para-
mi. Punktacja była następująca za wygra-
nie rundy drużyna otrzymywała 2 punkty 
za remis 1 punkt i za porażkę 0 punktów. 
W zawodach zwyciężyła drużyna z Woź-
nik w stosunku punktowym 12 : 4. Pod-
czas zakończenia rozgrywek wyróżniono 
zarówno zwycięzców młodzież z Woźnik 
jak i najlepszego zawodnika z Kalet Ma-
teusza Płonkę. 
             Marek Rupik 
 

Zawody wędkarskie z okazji 
Międzynarodowego Dnia 

Dziecka  
    W niedzielę 1 czerwca na zbiorniku 
sekcyjnym przy ulicy Fabrycznej roze-

grano zawody wędkarskie dla dzieci     
i młodzieży z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Dziecka.  
    Tę tradycyjną rywalizację Koło PZW 
Kalety organizuje od kilkunastu lat- ale  
w tym roku frekwencja była rekordowa. 
Łącznie- w kategorii Gimnazjum i Szkoła 
Podstawowa wystartowało 57 zawodni-
ków i zawodniczek. 
    Wśród gimnazjalistów najlepsza była 
Emilia Zawodny, przed Nikodemem Jan-
czykiem i Tomaszem Siwkiem. Wśród 
uczniów szkół podstawowych bezkonku-
rencyjny był Michał Litwin, który wy-
przedził Jakuba Segeta i Emilię Kołek. 
Po zawodach startujący zaproszeni zosta-
li na poczęstunek- była kiełbaska z grilla 
i pyszna pizza z Koszęcina. 
    Następnie rozdano nagrody- wszyscy 
zawodnicy dostali po chociażby symbo-
licznym upominku- którym najczęściej 
były rzeczy przydatne podczas wędkowa-
nia. Najlepsi mieli możliwość wybierać 
jako pierwsi. 
    Zarząd Koła PZW dziękuje wszystkim 
darczyńcom, bez których przeprowadze-
nie zawodów i obdarowanie startujących 
nie byłoby możliwe. W szczególności 
zaś: Miastu Kalety, Miejskiemu Domowi 
Kultury, Pizzerii Magyarno Wioletty 
Peter z Koszęcina, SPHU Sp. Jawna 
Prodbruk Zygfryd Peła, Sklepowi Zoolo-
giczno- wędkarskiemu Aleksandry Li-
sieckiej, Składowi Węglowemu Jan-
Trans z Kalet, Sklepowi Spożywczemu 
Marka Labusa z Jędryska, firmie Wobet  
z Kalet, Piekarni Janusza Bien z Kuczo-
wa, Zajazdowi u Rzepki z Zielonej, 
MGM Moto Marcin Ganc z Kalet, Zakła-
dowi Betoniarsko- Kamieniarskiemu 
Grzegorza Krupy z Jędryska, firmie 
EASY-MAR Marietty Botor, Hucie Cyn-
ku i Ołowiu z Miasteczka Śląskiego, fir-
mie AM Plast Mirosław Ocelok, firmie 
Michała Zawodnego z Jędryska, Sklepo-
wi Casyno Edwarda Drabika, Justynie     
i Danielowi Kotala, Tomaszowi Ocelok, 
Piotrowi Kosz, Okręgowi PZW Często-
chowa. 
 

 Jubileusz 20-lecia działalności 
Chóru Sonata  

 

   Dnia 31 maja 2014 r. odbyły się uroczy-
ste obchody jubileuszu 20 lecia działalno-
ści kaletańskiego Chóru Sonata.  
  W kościele parafialnym św. Józefa w Ka-
letach Jędrysku Ks. Proboszcz Wojciech 
Ciosmak odprawił z tej okazji uroczystą 
mszę św., której oprawę muzyczną zapew-
nił Chór Lutnia z sąsiedniego Koszęcina. 
Bezpośrednio po zakończonej mszy świętej, 
Jubilat - Chór Sonata, zaprezentował obec-
nym wybrane pieśni ze swojego repertuaru. 
Po koncercie, w Miejskim Domu Kultury, 
odbyła się część oficjalna obchodów 20-
lecia działalności Chóru, w trakcie którego 
dokonano uroczystego odznaczenia sztan-
daru oraz członków odznakami za zasługi. 
Odznaczenia otrzymali: 
Brązową odznakę: Kubicka Anna, Mikołaj-
czak Barbara, Mikołajczak Zygfryd, Łazaj 
Danuta, Bolacka Magdalena, Chróst Wan-
da, Kotarska Aleksandra. 
Srebrną odznakę: Mazur Joanna, Korzekwa 
Irena, Korzekwa Edmund, Świerczek Jan, 
Mocek Andrzej. 
Złotą odznakę: Rapczyński Henryk, Franke 
Rajnold, Szewczyk Jadwiga, Szewczyk 
Gerard, Bożena Sier. 
    Chór Sonata otrzymał również Srebrne 
Odznaczenie Honorowe stopnia drugiego 
Zarządu Głównego Śląskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, za działalność społeczno
-organizacyjną i artystyczną  w amatorskim 
ruchu muzycznym. 
    W trakcie życzeń i gratulacji Burmistrz 
Kalet Klaudiusz Kandzia wraz z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem 
Ptakiem oraz radnymi złożyli wszystkim 
członkom chóru najserdeczniejsze życzenia 
oraz słowa najwyższego uznania za 20 let-
nią działalność na rzecz społeczeństwa Ka-
let oraz kultury miasta.  Burmistrz wręczył 
także specjalne podziękowanie dla najstar-
szego chórzysty Pana Romualda Sosny oraz 
najmłodszej chórzystki Aleksandry Kotar-
skiej.  
    Zaproszeni goście w tym delegacje chó-
rów z gmin ościennych składały Jubilatowi 
najserdeczniejsze życzenia, zaś Chór Lutnia 
z Koszęcina wyraził je w krótkim koncer-
cie.  

Jacek Lubos 

Marek Parys 
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W  dniu 31.05.2014 na terenie 
Młodzieżowego Ośrodka Wy-

chowawczego w Kaletach odbył się II 
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA 
KALETY I DYREKTORA MOW     
W KALETACH. 
    Uroczystego otwarcia TURNIEJU 
dokonał Burmistrz Miasta Kalety oraz 
Dyrektor MOW w Kaletach. 
    Do Turnieju zgłosiło się 12 drużyn      
(5 drużyn reprezentowało MOW). Po 
losowaniu par, rozpoczęto grę w systemie 
brazylijskim. 
    Na zdobywców pierwszych trzech 
miejsc czekały ufundowane przez Burmi-
strza Miasta Kalety puchary, a także 
ufundowane przez Dyrektora MOW       
w Kaletach medale, dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 
WYNIKI II TURNIEJU SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ O PUCHAR BURMI-
STRZA MIASTA KALETY I DYREK-
TORA MOW W KALETACH: 
 
Miejsce 1: Drużyna w składzie Patryk 
Rogocz i Tomasz Konicki 
Miejsce 2: Drużyna w składzie Piotr Ro-
gocz i Antoni Jeż 
Miejsce 3: Drużyna w składzie Mateusz 
Kamiński i Dominik Sieńkowski 
 
    Wśród uczestników wyłoniono rów-
nież najlepszych zawodników Turnieju    
i w kategorii najlepsza zawodniczka - 
wygrała: Dominika Watoła, najlepszy 
zawodnik – wygrał: Patryk Rogocz. 
    Finałowe mecze stały na wysokim        

i wyrównanym poziomie, a wszystkim 
zawodnikom należą się duże brawa. Wy-
grani odebrali puchary, pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe z rąk Bur-
mistrza i Dyrektora. 
    Wiadomo, że oprócz rywalizacji na 
boisku najważniejsza jest dobra zabawa 
w przyjaznej atmosferze, dlate-
go siatkarską rywalizację umiliła dobra 
muzyka oraz przygotowany przez na-
szych organizatorów- Adama Rycombel 
wychowawcę w MOW Kalety oraz Ma-
cieja Kwiatkowskiego nauczyciela W- f  
w MOW Kalety poczęstunek.  
    Organizatorzy dziękują drużynom, 
zawodnikom i kibicom oraz zapowiadają 
i zapraszają na kolejną edycję turnieju 
plażowej piłki siatkowej już za rok. 
   Katarzyna Jelonek 

II Turniej siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Kalety i Dyrektora MOW  

Z espół Małejpanwi Kuczów zakończy se-
zon 22 czerwca meczem na własnym 

boisku z LKS Droniowice.  
    W końcówce sezonu kuczowianie zagrali 
kilka meczów w okrojonym, 9-10 osobowym 
składzie, co niestety odbiło się na rezultatach 

spotkań i pozycji w tabeli. Ostatnie wyniki: 
25 maja, Małapanew– Zieloni Zborowskie 0:3 
1 czerwca, LKS Hadra– Małapanew 4:0 
8 czerwca, Tajfun Harbułtowice– Małapanew 1:3 
15 czerwca, Płomień Łagiewniki W.– Małapanew 2:1 

P iłkarze Unii Kalety 15 czerwca zakończyli 
rozgrywki ligowe. W ostatnim meczu Unici 

przegrali z liderem, Polonią Poraj 0:4. 
    Na finiszu ligi kaletanie zajęli najlepsze od lat,   

7-me miejsce w tabeli swojej ligi okręgowej.  
Ostatnie wyniki: 
17 maja, Orzeł Babienica/Psary– Unia 0:3 
24 maja, Unia– MKS Myszków 1:1 
31 maja, Jedność Boronów– Unia 1:2 
7 czerwca, Unia– Sparta Lubliniec 7:3 
15 czerwca, Polonia Poraj– Unia 4:0  

Unia Kalety zakończyła rozgrywki Zdekompletowana Małapanew  
walczy do końca  

(jal) 
(jal) 
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W  niedzielę 8 czerwca kilka minut 
po godzinie 10-tej spod Urzędu 

Miejskiego w Kaletach ruszył kolejny 
rodzinny rajd rowerowy.  
    Tym razem celem ponad 60-osobowej 
grupy cyklistów prowadzonych przez 
inicjatora rajdu - inspektora Jacka Lubosa
- było miasto Lubliniec.  
    Trasa wycieczki wiodła przez Drutar-
nię w stronę Koszęcina. W lesie, w uro-
czym zakątku zwanym "Rendez- vous", 
urządzono krótki przystanek przed rusze-
niem w dalszą drogę. Potem, przez Piłkę, 
Rusinowice i Droniowiczki, grupa doje-
chała do Lublińca. Tam czekał już na nas 
przewodnik- pan Kazimierz Bromer, któ-
ry oprowadził nas po muzeum bł. Edyty 

Stein i pokazał najciekawsze miej-
sca w mieście, tj. m.in. lubliniecki 
rynek, kościół św. Mikołaja, ko-
ściół O. Oblatów, zamek. Korzy-
stając z uprzejmości Centrum In-
formacji Turystycznej uczestnicy 
rajdu obdarowani zostali przewod-
nikami rowerowymi po mieście     
i okolicy.  
    Po zwiedzaniu, około godziny 
15-tej, grupa ruszyła w drogę po-
wrotną. Tym razem wracano przez 
Krywałd, Brusiek i Lubocz. Zmę-
czeni ale zadowoleni z aktywnie 
spędzonej niedzieli cykliści dotarli 
do Kalet w godzinach późno popo-
łudniowych.  

  Organizator rajdu 
dziękuje wszystkim 
uczestnikom za 
udział, zaś: Zakła-
dowi Masarskiemu 
"Więcek", Piekarni 
Janusza Bien z Ku-
czowa oraz sklepo-
wi "Casyno" Edwar-
da Drabika za spre-
zentowanie posiłku 
regeneracyjnego dla całej, 
ponad 60-osobowej grupy. 
Dziękujemy także panu 
Kazimierzowi Bromerowi 
dzięki któremu poznaliśmy 

niejedną tajemnicę jego pięknego miasta 
oraz Centrum Informacji Turystycznej   
w Lublińcu za bezpłatne udostępnienie 
przewodników rowerowych.   

Rajd rowerowy "Lubliniec i okolice"  

(jal) 
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Marek Parys, Agnieszka Kwoka 

26  maja w Miejskim Domu 
Kultury w Kaletach odbył 

się cykl wykładów dla seniorów w 
ramach projektu polsko- czeskiego 
"Razem przeciwko starości".  
    Zgromadzeni goście mieli okazję 
zaznajomić się m.in. z zasadami bezpie-
czeństwa, udzielaniem pierwszej pomo-
cy, poznać ćwiczenia mające wpływ na 
zachowanie sprawności. Na koniec se-

niorów obdarowano ciśnieniomierzami 
przygotowanymi na ten cel przez stronę 
czeską (sprzęt sfinansowano ze środków 
Unii Europejskiej).  
    Projekt trwać będzie trwać do września 
br. W jego ramach odbędzie się m.in. 
dwudniowy wyjazd polskich seniorów do 
Vitkova w okresie wakacyjnym             
(w dniach 9-10 lipca).  

Projekt "Razem przeciwko starości" cz. I - "Nie chcę żyć w odosobnieniu"  

W lipcu rusza vitkovski spływ rzeką Wartą. Możesz dołączyć!  

W  ramach współpracy Kalety- 
Vitkov, w dniach 13 - 19 lipca 

 odbędzie się spływ kajakowy rzeką 
Wartą. Punktem wypadowym spływu 
stanie się miejscowość Krzeczów.     
Codziennie do przepłynięcia będzie ok. 
25-30 km.  
    Strona czeska liczyć będzie ok. 35 
uczestników, a w związku z tym, iż vit-
kovianie posiadają jeszcze 8 miejsc wol-
nych na wyprawę- przeznaczyli tę pulę 
dla naszych mieszkańców.  

    Zapisy czterech dwuosobowych załóg 
chętnych do wzięcia udziału w spływie 
prowadzi inspektor Jacek Lubos (034 352
-76-52). Miasto Kalety finansuje wynaję-
cie kajaka na ww. okres czasu, zaś do 
obowiązków uczestnika należeć będzie 
ubezpieczenie się. Noclegi (w namiotach) 
i wyżywienie- na własny koszt.  

Jacek Lubos 
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17  maja, w sobotę, w naszym 
mieście rozpoczął się projekt 

pn: „Polsko – czeskie spotkania euro-
pejskie w Kaletach", który współfinan-
sowany był ze środków finansowych 
Komisji Europejskiej w ramach Pro-
gramu Europa dla Obywateli 2007-
2013, Działanie 1 – Aktywni obywatele 
dla Europy, Poddziałanie 1.1 – Spotka-
nia mieszkańców miast partnerskich. 
    „Spotkania” trwały aż 9 dni, a podczas 
tego czasu odbyły się m.in. konferencje            
z udziałem polskich i czeskich samorzą-
dowców oraz przedsiębiorców,   spotka-
nie z europosłem Janem Olbrychtem, 
polsko– czeskie lekcje z udziałem mło-
dzieży gimnazjalnej z Kalet i Vitkova, 
konkurencje sportowe pomiędzy polskimi 
i czeskimi rówieśnikami, konferencje na 
temat działania wolontariatu w obu pań-

stwach. Okazję do wzajemnego 
poznania mieli też najmłodsi i naj-
starsi mieszkańcy miast partner-

skich– przedszkolaki i seniorzy. 
   24 maja, podczas trwania 
„Święta Zielonej”, w ramach 
projektu zrealizowano program 
zatytułowany „Co kraj to oby-
czaj” skierowany właśnie do 
najmłodszych mieszkańców. 
Był to już przedostatni dzień 
realizacji projektu, zaś w jego trakcie, 
oprócz występów artystycznych,  
zaprezentowane zostały regionalne 
specjały kulinarne pod hasłem 

"Smaki Europy". Uczestnicy pikniku 
mogli skosztować specjałów tradycyj-
nych kuchni miast Vitkov i Kalety.  
    Projekt zakończył się 25 maja 
"Jarmarkiem dziedzictwa kulturowego" 
w parku miejskim w Jędrysku. W tym 
dniu spotkały się organizacje zajmujące 
się rzemiosłem regionalnym oraz chóry    
z Kalet i Vitkova. Uczest-
nicy projektu mieli okazję 
wziąć udział w warszta-
tach manualnych, które 
cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. 
   Podczas jarmarku swoje 
umiejętności zaprezento-
wały Mażoretki Inez oraz 
dzieci z zespołu wokalne-
go MI działającego przy 
MDK Kalety. Popisy arty-

styczne przygotowali także goście z Vit-
kova, którzy zaprezentowali mini koncert 
bębniarzy. 
 Projekt zakończył się występem chórów: 
"Sonata" z Kalet oraz "Smíšený pěvecký 
sbor Komenský" z Vitkova. Uczestnicy 
jarmarku mieli okazję wysłuchać najpięk-
niejszych utworów regionalnych.  
    Koncert i projekt zakończyło wspólne 
odśpiewanie przez oba chóry hymnu Unii 
Europejskiej: "Ody do radości". 
 

Polsko – czeskie spotkania europejskie w Kaletach  
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   Informuję, iż zgodnie z zarządzeniem nr 0050.75.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dn. 24.04.2014 r.     
wprowadza się program odpracowania zaległości cywilnoprawnych wobec Miasta Kalety. 
   Program dotyczy osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, które zalegają ze spłatą czynszu, 
bądź mają zaległość z tytułu spłaty za kanalizację i wodę.  
   W związku z tym istnieje możliwość odpracowania w/w zobowiązań. Mieszkańcy zainteresowani tą formą 
pomocy proszeni są o zgłoszenie się w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 12)  lub telefonicznie: 34/3527-
640.  
            Marlena Kurc 

Odpracowanie zaległości z tytułu czynszu oraz za kanalizację i wodę 

Zielona - nasz najpiękniejszy zakątek  

W  ciągu ostatnich lat dzielnica Kalet-Zielona, dzięki 
rewitalizacji prowadzonej przez Samorząd Miasta 

Kalety, stała się atrakcyjnym miejscem wypoczynku week-
endowego i wakacyjnego.  Na tle innych okolicznych akwe-
nów wodnych wyróżnia się tym, że ma do zaoferowania  
mieszkańcom i przyjezdnym wiele ciekawych propozycji  
rekreacyjno-sportowych.    

    Turyści odpoczywający w naszej gminie mogą zażywać ką-
pieli w okresie wakacyjnym pod czujnym okiem ratownika. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się również czynna codzien-
nie wypożyczalnia  rowerków wodnych i kajaków. Amatorzy 
rowerowych i pieszych wędrówek mają możliwość  przemie-
rzyć trasę o długości ok. 9 km zwaną „Zieloną pętlą”.  Nad 
dolnym zbiornikiem w Zielonej powstało niedawno boisko do 
siatkówki plażowej, z którego korzystają osoby w różnym 
wieku. Infrastrukturę turystyczno- rekreacyjną wzbogacają 
dodatkowo drewniane wiaty, postawione przez Nadleśnictwo 
Świerklaniec i Nadleśnictwo Koszęcin. W ostatnim czasie po-
jawiły się następne i jest ich już sporo. Można w nich odpo-
cząć, schronić się przed słońcem lub urządzić piknik.      
    Wizerunek Zielonej nieustannie się zmienia. Już przy wjeź-
dzie na teren stawów wita nas drewniana rzeźba- Kuźnik Zie-
lony, wykonana przez miejscowego artystę. Plaża nad dolnym 
zbiornikiem, przy wiatraku,  została wyrównana, zamontowano 
również oświetlenie oraz postawiono nowe betonowe kosze na 
śmieci. Na odcinku pomiędzy ostatnimi zabudowaniami           
a ośrodkiem wypoczynkowym „Zielona” (dawny Dymitrow) 
naprawiono oświetlenie, a lampy zostały odrestaurowane.        
Z inicjatywy Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Katowicach w okresie wakacyjnym zostaną usunięte 
szkody powodziowe powstałe w czerwcu 2013 r.   
    Nadal duży nacisk kładzie się na edukację ekologiczną. Nie-
dawno Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Katowicach w wysokości 10.747,50 zł. (50% kosztów zada-

nia), które  zostanie przeznaczone na oznakowanie ścieżki 
ekologiczno-dydaktycznej przy dolnym zbiorniku wodnym 
oraz wydrukowanie folderu na jej temat. W ramach realizacji 
zadania na trasie powstanie także pięć interaktywnych, ekolo-
gicznych gier terenowych.  
   Od czterech lat, przed rozpoczęciem sezonu, Burmistrz Mia-
sta, radni, wędkarze, mieszkańcy, przedstawiciele stowarzy-
szeń biorą udział w sprzątaniu Zielonej, po to, by była jeszcze 
piękniejsza.  Wspólnymi siłami  porządkują, koszą, zbierają 
śmieci itp., by każdy mógł stwierdzić: „Jak tu ładnie i czysto”.  
Uszanujmy ich trud!  
    Cieszę się bardzo z tego, że Zielona jest tak chętnie odwie-
dzana nie tylko przez mieszkańców naszej gminy, ale także 
gmin ościennych. Imprezy organizowane na tym terenie  przy-
czyniają się do promowania naszej miejscowości. Odwiedzaj-
my zatem Zieloną i zapraszajmy naszych znajomych, krew-
nych , przyjaciół do tego urokliwego zakątka. 

Radna Mirosława Potempa 
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Kalety zaprezentowały się na IV Festiwalu Miast Cittaslow  

Projekt na utworzenie Ichtioparku na liście rezerwowej RPO WSL na lata 2007 – 2013  

W  piątek 6 czerwca 2014 roku 
Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Śląskiego za pośrednictwem 
strony internetowej www.rpo.slaskie.pl 
poinformował o zakończeniu oceny 
merytoryczno – technicznej projektów 
złożonych w ramach naboru 3.2.2 In-
frastruktura okołoturystyczna podmio-
ty publiczne (Priorytet III Turystyka 
RPO WSL 2007 – 2013).  
   Miasto Kalety w ramach tego naboru 
złożyło wniosek pn. Ichtiopark czyli ry-
bie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska – 
utworzenie parku tematycznego w Kale-
tach.  
    Projekt przewidywał utworzenie parku 
tematycznego oraz zagospodarowanie 

terenu poprzemysłowego ze stawami 
fabrycznymi przejętego kilka lat temu 
przez Miasto Kalety po likwidowanych 
Zakładach Celulozowo - Papierniczych  
w Kaletach. W wyniku oceny meryto-
ryczno – technicznej miasto Kalety otrzy-
mało ocenę pozytywną jednak nasz pro-
jekt nie uzyskał przychylności i nie otrzy-
mał dofinansowania. Obecnie znajduje 
się na 21 miejscu listy rezerwowej. W 
dalszym ciągu istnieje jednak szansa na 
dofinansowanie naszego projektu. Świad-
czy o tym informacja Urzędu Marszał-
kowskiego, że w ramach pojawiających 
się oszczędności, Zarząd województwa 
będzie dobierał projekty z listy rezerwo-
wej, na której w priorytecie III Turystyka 

znajduje się 37 wniosków, w tym rów-
nież złożony przez nasze Miasto. Dlatego 
ciągle mamy nadzieję, że szczęście dopi-
sze i w mieście powstanie kolejna atrak-
cja turystyczna ze środków Unii Europej-
skiej. Termin rozliczania finansowego 
projektów w ramach RPO WSL 2007 – 
2013 kończy się z dniem 31 grudnia 2015 
r. W ramach projektu zaplanowano m.in.: 
brukowaną alejkę, oświetlenie solarne, 
monitoring, wypożyczalnię sprzętu węd-
karskiego, ścieżkę edukacyjną o rybach   
z tablicami informacyjnymi, pomosty 
pływające, stanowiska wędkarskie, taras 
widokowy oraz nasadzenia.  

Klaudiusz Kandzia 

W  dniu           3 
czerwca 201-

4 r. odbyło się po-
siedzenie komisji 
konkursowej dla 
wyłonienia kandy-
data na stanowisko 
dyrektora Miejskie-
go Przedszkola nr 1 
w Kaletach.  

    Komisja pod przewodnictwem Pana 
Eugeniusza Ptaka w wyniku zakończenia 
procedury konkursowej na ww. stanowi-
sko wybrała Panią Joannę Biadacz. 
    Po zatwierdzeniu wyboru przez Kura-
torium Oświaty Burmistrz powierzy sta-
nowisko wybranej kandydatce na okres   
5 lat szkolnych.  
    Pani Joanna Biadacz jest nauczycielem 
dyplomowanym z wieloletnim stażem 

pracy z dziećmi. Od 11 lat pracuje          
w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Kaletach 
a od września 2013 r. pełni obowiązki 
dyrektora tej placówki. Ukończyła Stu-
dium Nauczycielskie w Bytomiu. Studio-
wała pedagogikę w Górnośląskiej WSP   
w Mysłowicach na kierunku: zintegrowa-
ne kształcenie wczesnoszkolne i wycho-
wanie przedszkolne. Studia magisterskie 
odbyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
TWP w Warszawie -Wydział Nauk Sp.- 
Pedagogicznych w Katowicach na kie-
runku: pedagogika, specjalność: wcze-
snoszkolna edukacja zintegrowana.        
W 2013 r. ukończyła studia podyplomo-
we z zakresu zarządzania i promocji jed-
nostki oświatowej w Wyższej Szkole 
Bankowej w Chorzowie.   

Wybrano kandydata na dyrektora Miejskiego  
Przedszkola nr 1 w Kaletach  

Dariusz Szewczyk 

W  piątek i sobotę- 
23 i 24 maja, na 

Mazurach odbyła się 
piąta edycja Festiwalu 
Cittaslow. Gospoda-

rzem tego wydarzenia było miasto 
Ryn.  
    Bogaty program festiwalu przewidy-
wał m.in. kiermasz wyrobów rzemieślni-
czych, żywności naturalnej i tradycyjnej, 
występy zespołów artystycznych oraz 
liczne konkursy z nagrodami. Mieszkań-
cy Rynu oraz zaproszeni goście mieli 
okazję skorzystać z bezpłatnej degustacji 
potraw, przygotowanej specjalnie na tę 
okazję przez restauratorów – członków 
sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmii Ma-
zur i Powiśla. Podczas festiwalu odbyły 
się dwie konferencje. W piątek w sali 
konferencyjnej hotelu "Zamek Ryn" mia-
ło miejsce zebranie przedstawicieli Pol-
skiej Krajowej Sieci Cittaslow na którym 
przedstawiciele 14 należących już do 
sieci miast przegłosowali m.in. przyjęcie 
do swojego grona Nidzicy, Rejowca Fa-
brycznego oraz Kalet. Decydowano też   
o przydzieleniu opiekunów nowym mia-
stom kandydującym- Kaletom przypadła 
rola wprowadzenia do grona członków 
Stowarzyszenia miasta Prudnik (woj. 
opolskie).  
    W sobotę odbyła się konferencja pt. 
„Miasta Cittaslow a rozwój społeczno-
ści“. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
władz i Komitetu Naukowego Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Cittaslow: 
wiceprzewodniczący Arnoud Rodenburg,  
burmistrz Midden-Delfland (Holandia)     
i Knut Gustav Woie, burmistrz Eidskog 
(Norwegia). Prof. dr hab. Krzysztof Skal-
ski, ekspert Polskiej Krajowej Sieci Miast 

Cittaslow przedstawił wykład nt.  
„Realizacja programów integracji spo-
łecznej na tle kryteriów ruchu Cittaslow - 
wymiar lokalny". Z kolei prof. dr hab. 
Krzysztof Młynarczyk, dziekan Wydziału 
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego 
w Olsztynie, wystąpił z prezentacją pt. 
„Zieleń miejska a konsolidacja społecz-
na”. Miasto Kalety- jako niepełny jeszcze 
członek (wręczenie ceryfikatu pieczętują-
cego członkostwo odbędzie się w czerw-
cu w Holandii)- zaprezentowało się na 
festiwalu z miejskim stoiskiem reklamu-
jącym uroki dobrego życia w "Leśnym 
zakątku Śląska. W roku przyszłym do 
współpracy i uatrakcyjnienia stoiska 

(stoisk) Kalet zaproszeni zostaną miejscy 
rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy z bran-
ży kulinarnej.   
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Na  początku czerwca zostały 
zakończone prace związane 

z remontem boiska wielofunkcyjnego 
na stadionie miejskim w Kaletach. 
    Nowo powstałe boisko przeznaczone 
będzie do prowadzenia zajęć sportowo-

rekreacyjnych, rozgrywek piłki ręcznej, 
koszykowej, mini piłki nożnej, siatkowej, 
tenisa ziemnego oraz gier i zabaw dla 
dzieci. Z boiska wielofunkcyjnego, ogól-
nie dostępnego, bezpłatnego, będą mogli 
korzystać wszyscy mieszkańcy naszego 

miasta. 
    Realizacja zadania była współfinanso-
wana ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu    
i Turystyki.  

Boisko przed remontem Boisko po remoncie 

Marek Parys 

Remont boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Kaletach zakończony  

T rwa realizacja projektu pn.: 
„Poprawa jakości infrastruktury 

sportowo - rekreacyjnej na cele imprez 
kulturalno – sportowych poprzez mo-
dernizację i zakup wyposażenia stadio-
nu w mieście Kalety – Leśnym Zakąt-
ku Śląska”.  
   Niedawno do miasta dotarły kolejne 
elementy składające się na całość projek-
tu. Mowa o projektorze, ekranie i scenie 
mobilnej, które zamówiono na podstawie 
przetargu nieograniczonego.  
    Projektor Panasonic (koszt 40.590,00 
zł) oraz ekran mobilny AVTAK o wiel-
kości 4 na 5 metrów (koszt: 8.610,00 zł) 
po raz pierwszy użyte zostaną do wy-
świetlenia filmu podczas nadchodzących 
XVI Dni Kalet.  
    Mobilna estrada posłuży do realizacji 
wielu plenerowych imprez, które w ra-

mach tego projektu 
zostały zaplanowane 
do realizacji przez 
Miasto Kalety. Są to 
m.in. zlot caravanin-
gowy, dzień latawca, 
przegląd kina niszo-
wego oraz kino letnie. 
Scena po raz pierwszy 
użyta zostanie także 
podczas tegorocznych 
Dni Kalet.  
    Przypomnijmy, że 
projekt „Poprawa 
jakości infrastruktury sportowo - rekre-
acyjnej na cele imprez kulturalno – spor-
towych poprzez modernizację i zakup 
wyposażenia stadionu w mieście Kalety – 
Leśnym Zakątku Śląska” współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 
2013. Priorytet III Turystyka.  

Miasto zakupiło mobilną scenę, projektor i ekran w ramach projektu modernizacji 
stadionu miejskiego  
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Miasto Kalety otrzymało kolejne dofinansowanie  
z WFOŚiGW w Katowicach – w Zielonej powstanie  

gra terenowa  

Z  przyjem-
nością in-

formujemy, że 
Miasto Kalety 
otrzymało dofi-
n a n s o w a n i e        
z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowiska       
i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
w związku z naborem prowadzonym  
w  r a m a c h  P r i o r y t e t u  5 . 3 . 
„Oznakowanie ścieżek dydaktycznych, 
przyrodniczych i ekologicznych”.  
   Dotacja w wysokości 10.747,50 zł. 

(50% kosztu zadania) przeznaczona zo-
stanie na oznakowanie ścieżki ekologicz-
no-dydaktycznej przy dolnym zbiorniku 
wodnym w Kaletach Zielonej oraz druk 
folderu o ścieżce. W ramach realizacji 
zadania, na ścieżce ekologiczno-
dydaktycznej powstanie 5 interaktyw-
nych, ekologicznych gier terenowych 
oraz wydrukowany zostanie folder nt. 
ścieżki. Wniosek o dofinansowanie zo-
stał przygotowany przez Referat Pozy-
skiwania Środków Urzędu Miejskiego   
w Kaletach.  

Bieżące budowy i remonty w mieście  

W  dniu 21 maja br. likwidator 
KZCP w ramach trwającego pro-

cesu likwidacji zbył kolejne 4 działki,       
z których jedna stanowi drogę we-
wnętrzną a trzy są zabudowane pozosta-
łościami po budowlach przemysłowych.  
    Nabywcą działek jest przedsiębiorca        
z terenu miasta prowadzący już działalność 
na terenach wykupionych od likwidatora. 
Ze sprzedaży nieruchomości gmina otrzyma 
10 000 zł oraz wpływ do budżetu miasta 
podatku od nieruchomości. Po wpływie do 
budżetu wyżej wymienionej kwoty, zadłu-
żenie Zakładu względem Miasta Kalety 
będzie wynosiło: 99.569,93 PLN.  

Kolejna nieruchomość  
po KZCP w rękach 

przedsiębiorcy z Kalet 

Radny Grzegorz Krupa laureatem nagrody 
"Samorządowiec Roku 2012/2013”  

K apituła IV edycji konkursu Sa-
morządowiec Roku wyłoniła naj-

lepszych przedstawicieli władz lokal-
nych województwa śląskiego. W gronie 
tym znalazł się również Radny naszej 
Gminy- Grzegorz Krupa. 
    Wręczenie nagrody miało miejsce na 
uroczystej gali zorganizowanej w So-
snowcu. "Samorządowiec Roku"- cy-
kliczna nagroda Oficyny Wydawniczej 
„Regiony” oraz Stowarzyszenia Dzienni-
karzy RP przyznawana jest za szczególne 
osiągnięcia liderów wspólnot samorządo-
wych, wyróżniających się oryginalnymi 
działaniami, służącymi lepszemu zaspo-
kajaniu potrzeb społecznych, tworzących 

warunki dla zrównoważonego rozwoju 
lokalnego oraz przyczyniających się do 
unowocześnienia potencjału społecznego 
i gospodarczego miast, gmin i powiatów. 
    W konkursie powołana kapituła, suro-
wo ocenia wkład i dokonania liderów 
wszystkich jednostek samorządu teryto-
rialnego z punktu widzenia ich otwartości 
na problemy i oczekiwania mieszkańców, 
poszukiwania aktywnych form komuni-
kowania się władz ze społecznościami 
lokalnymi, innowacyjność w kreowaniu 
polityki lokalnej oraz współpracy z bizne-
sem i trzecim sektorem w budowie społe-
czeństwa obywatelskiego. Gratulujemy! 

Marek Parys 

Do końca sierpnia 2014 r. 
usunięte zostaną szkody    
powodziowe w Zielonej  

Ś ląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach ogłosił prze-

targ na „Usuwanie szkód powodziowych 
powstałych w czerwcu 2013 roku”.  
    W części dotyczącej zbiornika Zielona 
wykonane zostaną następujące elementy: 
stopień betonowy powyżej mostu, odmule-
nie dna kanału, uzupełnienie ubezpieczenia 
na lewej skarpie w rejonie kortów, napra-
wa przelewu powodziowego z mostem 
oraz przepust na prawym rowie opasko-
wym. Prace wykonywane będą od 
04.07.2014 r. do 29.08.2014 r.  

(jal) 

W  najbliższym czasie w mieście 
rozpoczną się kolejne budowy    

i remonty dróg oraz infrastruktury 
miejskiej. 
     Budowany od podstaw, na powierzch-
ni 510 m2, będzie pierwszy fragment 
ulicy Gawlika. Przetarg na budowę tego 
odcinka odbędzie się dnia 27 czerwca     
o godzinie 10.00. Przewidywany termin 
zakończenia robót budowlanych– 15 paź-
dziernika 2014 roku. 
    Długo oczekiwany remont obejmie też  
ulicę Dębową w Truszczycy. Koszt wy-
konania odcinka ul. Dębowej wynosi po 
przetargu 113.916,84 zł. Termin zakoń-
czenie remontu—10 sierpień 2014 roku. 
   Rozbudowany, kosztem 99.329,02 zł 
(kwota po przetargu) zostanie plac zabaw 

przy ZSiP w Kaletach– Miotku. Termin 
zakończenia tej inwestycji to 20 sierpnia 
br. 
   Przy ścieżce rekreacyjnej pomiędzy 
ulicami 1 Maja a Słowiańską, za kwotę 
41.951,24 zł (po przetargu), zabuduje się 
14 wolnostojących latarni (termin zakoń-
czenia inwestycji do 11 lipca br.). 
   Na odcinku ulic 30-lecia i Wierzbowej 
wybudowana zostanie sieć wodociągowa. 
Koszt (po przetargu) 54.669,28 zł. Ter-
min wykonania– do 23 czerwca br.   
    Przebudowane zostaną w I etapie, za 
kwotę 839.804,47 zł (po przetargu) drogi  
gminne– ulice Działkowa i Księżycowa. 
Termin zakończenia robót– 23 paździer-
nik br. 
   Przypomnijmy, iż w nieodległym ter-

minie wyremontowano za kwotę 
57.110,79 zł nawierzchnie ulic Tylnej      
i Słowackiego, przebudowano drogi 
gminne- ulice Leśną i Wolności 
(wymieniono zużyte  betonowe za kwotę 
165.848,74 zł), oświetlono ulicę łączną  
w Kaletach (koszt po przetargu 29.878,62 
zł), a także wybudowano nowe miejsca 
postojowe w pasie drogowym ulicy Po-
koju (koszt po przetargu 45.837,57 zł). 
   Do inwestycji miejskich należy również 
zaliczyć zakup wyposażenia stadionu 
miejskiego, tj. projektora, ekranu ramo-
wego, sceny mobilnej, nagłośnienia         
i zasilania. Całościowo koszt tych urzą-
dzeń, po przetargu, wyniósł 158.267,00 zł  

Klaudiusz Kandzia 
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W  dniu 22 maja 2014 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Kaletach odbyła się XXXIX sesja 
Rady Miejskiej w Kaletach. Obradom 
przewodniczył Pan Eugeniusz Ptak –
Przewodniczący Rady Miejskiej. 
    W obradach udział wzięło 14 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał. 
    W pierwszych punktach porządku ob-
rad wręczono nagrody laureatom Kon-
kursu Wiedzy o Mieście Kalety oraz sta-
tuetki dla zwycięzców plebiscytu na Li-
dera Przedsiębiorczości. Upominki otrzy-
mały również osoby wylosowane spośród 
biorących udział w głosowaniu. 
    Następnie sprawozdania z działalności 
w okresie międzysesyjnym przedstawili 
przewodniczący Rady Miejskiej Euge-
niusz Ptak oraz burmistrz Klaudiusz Kan-
dzia. 
W kolejnych punktach porządku obrad 
radni podjęli następujące uchwały: 

Nr 330/XXXIX/2014 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2014 rok. 
Nr 331/XXXIX/2014 w sprawie zatwier-
dzenia rocznego sprawozdania finanso-
wego Miejskiego Domu Kultury w Kale-
tach za 2013 rok. 
Nr 332/XXXIX/2014 w sprawie zatwier-
dzenia rocznego sprawozdania finanso-
wego     Miejskiej   Biblioteki Publicznej 
im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 
2013 rok. 
   W trakcie obrad radni przyjęli sprawoz-
danie za 2013 rok z realizacji rocznego 
Programu współpracy Miasta Kalety       
z organizacjami pozarządowymi oraz 
zapoznali się z multimedialną prezentacją 
nt gospodarki odpadami w mieście,          
a przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił zebranym wyniki kontroli 
odśnieżania w sezonie zimowym         
2013/2014. 
    W punktach interpelacje i zapytania 
radnych oraz wolne wnioski i informacje 
radni zgłaszali następujące sprawy: 

Radny Edward Drabik pytał o remont 
ulicy Fabrycznej, w związku z nierówną 
nawierzchnią tej drogi po wykonaniu 
kanalizacji. 
Radna Zuzanna Jelonek stwierdziła, że 
podobna sytuacja ma miejsce w Drutarni, 
dodatkowo prosiła o rozważenie utworze-
nia siłowni zewnętrznej na placu zabaw 
w tej dzielnicy oraz zamontowania tam 
huśtawek z oparciami. Radna prosiła 
również o ustawienie ławeczki na ścieżce 
rowerowo-pieszej do Drutarni. 
   Radny Jan Klimek zwrócił uwagę na 
niebezpieczeństwo dla pieszych jakie 
stwarza przejście pod mostem kolejowym 
w Jędrysku, ponownie poruszył kwestię 
usytuowania znaków informujących        
o terenie zabudowanym przy wyjeździe  
z Kalet i wjeździe do Kuczowa, zwrócił 
również uwagę na niekonsekwencję 
związaną z powyższym na terenie miasta. 
Radny Zygmunt Mirowski w imieniu 
mieszkańców pytał kiedy zatrzymany 
będzie ruch tirów na ulicy Paderewskie-

Sprawozdanie z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

trzeci publiczny przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości: lokalu 
mieszkalnego wraz z udziałem w wieczy-
stym użytkowaniu gruntu, stanowiącej 
własność gminy. 
Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 
użytkowej 75,75 m², położony jest         
w Kaletach przy ul. Fabrycznej nr 9, opi-
sany w księdze wieczystej Sądu Rejono-
wego w Tarnowskich Górach pod nume-
rem GL1T/00092778/4, usytuowany na         
II piętrze budynku wielorodzinnego         
i składa się z: 
- pokoju o powierzchni 35,39 m², 
- pokoju o powierzchni 16,29 m², 
- kuchni o powierzchni 16,47 m², 

- łazienki o powierzchni 5,65 m², 
- przedpokoju o powierzchni 1,95 m² 
oraz pomieszczenia przynależnego tj. 
piwnicy o powierzchni użytkowej 15,77 
m² wraz z udziałem w prawie wieczyste-
go użytkowania gruntu oznaczonego jako 
działka nr 15 o powierzchni 0,3545 ha, 
obręb 4 Kalety, opisana w księdze wie-
czystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich 
Górach pod numerem GL1T/00091915/0. 
 Cena wywoławcza nieruchomości 
(lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w 
prawie wieczystego użytkowania gruntu 
wynosi 40 000zł (słownie: czterdzieści 
tysięcy złotych). 
 Przetarg odbędzie się 17 lipca 2014 r.     

o godzinie 10.00 w sali 
posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Kaletach 
przy ul. Żwirki    i 
Wigury 2, II piętro. 
 Wadium w wysokości 
5000 zł należy wpłacić 
gotówką lub przele-
wem na konto Urzędu 
Miejskiego w Kaletach 
na nr rachunku: 

47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do 
dnia 10 lipca 2014 r. 
 Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg, zalicza się na po-
czet ceny nabycia lokalu. 
Wylicytowana cena nieruchomości płatna 
jest w całości przed zawarciem umowy 
notarialnej. 
Koszt spisania umowy ponosi nabywca. 
Wadium przepada w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg od za-
warcia umowy notarialnej. 
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego 
lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 14 
lutego 2014 roku. 
Drugi przetarg na sprzedaż opisanego 
lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 29 
kwietnia 2014 roku. 
Informacji związanych z przetargiem,     
w tym o oględzinach lokalu, można uzy-
skać w pokoju nr 25 w godzinach od 7.30 
– 15.30 lub pod numerem telefonu     
34/352-76-50. 
 
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo 
unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny. 

Ogłoszenie o trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  
nieruchomości: 

lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej 
własność gminy 

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza: 



 

  www.kalety.pl 

   BIULETYN INFORMACYJNY, CZERWIEC 2014 Str. 21 

W  dniu 12 czerwca 2014 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego   

w Kaletach odbyła się XL sesja 
(absolutoryjna) Rady Miejskiej w Ka-
letach. Obradom przewodniczył 
Pan Eugeniusz Ptak – Przewodniczący 
Rady Miejskiej wraz z wiceprzewodni-
czącym Rady - Panem Ryszardem Sen-
dlem. 
    W obradach udział wzięło 15 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał. 
    W pierwszych punktach burmistrz,      
a także przewodniczący Rady Miejskiej 
przedstawili radnym sprawozdanie          
z działalności w okresie międzysesyjnym, 
informację na temat funkcjonowania Wo-
dociągów Miejskich w Kaletach przed-
stawił kierownik M. Szewczyk. 
    W kolejnych punktach porządku obrad 
odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2013 rok, prze-
wodniczący Rady Miejskiej odczytał 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach o sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu za 2013 rok, a następnie za-
rządził głosowanie, w wyniku którego 
podjęto uchwałę Nr 334/XL/2014 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Miasta Kalety za 2013 rok. 
    Następni przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej przedstawił radnym opinię     
o wykonaniu budżetu za 2013 rok i wnio-
sek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzie-
lenia burmistrzowi absolutorium za 2013 
rok, a przewodniczący Rady Miejskiej 
odczytał opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach o wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium. Po czym radni podjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia burmi-
strzowi Miasta Kalety absolutorium za 
2013 rok (uchwała Nr 335/XL/2014).  

    W trakcie obrad radni podjęli ponadto 
następujące uchwały: 

Nr 333/XXXIX/2014 w sprawie wyraże-
nia woli utworzenia stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania z udziałem Gminy 
Kalety. 
Nr 336/XXXIX/2014 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2014 rok. 
Nr 337/XXXIX/2014 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2014-2023. 
Nr 338/XXXIX/2014 w sprawie zmiany 
Statutu Miasta Kalety. 
    Po przeanalizowaniu sprawy wezwania 
Rady Miejskiej (w postępowaniu doty-
czącym nieruchomości 2270/114) do 
stwierdzenia, że przyjęty uchwałą Nr 
187/XXXIII/2005 plan zagospodarowa-
nia przestrzennego wydany został z naru-
szeniem prawa, usunięcia naruszenia pra-
wa w uchwale 102/XII/2011 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kalety-Zachód”, zaofe-
rowania nieruchomości zamiennej lub 
przyznania odszkodowania - radni nie 
zajęli stanowiska w powyższej sprawie.  

    W punktach interpelacje i zapytania 
radnych radni zgłaszali następujące spra-
wy: 
Radna Blandyna Kąkol prosiła o zabez-
pieczenie środków na remont korytarza  
w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku, 
ponowiła prośbę o wykonanie ogrodzenia 
tego obiektu oraz utworzenia boiska wie-
lofunkcyjnego. Dodatkowo radna prosiła, 
aby odnowić przejścia dla pieszych na 
terenie miasta, wystąpić do Zarządu Dróg 
Powiatowych o poprawę nawierzchni 
przy moście na ulicy 30-lecia oraz do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich o utworze-
nie linii ciągłej na drodze z Sośnicy do 
Miotka przy zjeździe na Mokrus. Radna 
pytała o ratowników w Zielonej i miesz-
kanie komunalne w budynku klubu LKS 
Małapanew Kuczów. 
Radny Zygmunt Mirowski w imieniu 
mieszkańców złożył petycję w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa na ulicy Pade-
rewskiego, prosił ponownie o wystąpie-

nie do Zarządu Dróg Powiatowych o re-
mont cząstkowy tej drogi, o ustawienie: 
wiaty przystankowej w Kuczowie (na 
żądanie) oraz tablicy informacyjnej. 
Radny Grzegorz Krupa podziękował za 
oświetlenie ulicy Łącznej, również prosił 
o odnowienie przejść dla pieszych oraz 
ustawienie tablic informacyjnych na tere-
nie miasta. 
Radna Irena Nowak prosiła o konserwa-
cję  elementów drewnianych na placu 
zabaw przy świetlicy Przystań, o wy-
czyszczenie studzienki kanalizacji desz-
czowej przy ulicy Bema na wysokości 
skrzyżowania z ulicą Reja. Radna podzię-
kowała za ustawienia kwietnika przy 
zjeździe z ulicy 1 Maja na Armii Krajo-
wej, ukończenie remontu ulicy Leśnej 
oraz chodnik przy 1 Maja. 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak podzię-
kował za zakończenie ostatniego etapu 
ulicy Leśnej oraz zgłosił uszkodzenie 
nawierzchni chodnika przy ulicy Prusa 
między numerami posesji 2 i 4. 
Radny Jan Klimek ponownie poruszył 
sprawę odnowienia przejść dla pieszych, 
prosił aby wyczyścić pozapychane stu-
dzienki bezodpływowe na ulicy Sienkie-
wicza oraz pytał o mieszkania komunalne 
w budynkach MDK oraz LKS Małapa-
new Kuczów. 
Radna Janina Perz zwróciła się z proś-
bą o odrestaurowanie huśtawki na placu 
zabaw przy ulicy Dąbrowskiego, przesu-
nięcia przejścia dla pieszych przy skrzy-
żowaniu ulic Mickiewicza     i Sienkiewi-
cza oraz pytała o spotkania burmistrza     
z mieszkańcami. 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel 
zwrócił uwagę na brak oznakowania in-
formacyjnego o terenie zabudowanym 
oraz o wjeździe do Kalet od strony Ko-
szęcina. 
   W przedostatnim punkcie porządku 
obrad przewodniczący odczytał pisma, 
które wpłynęły do biura Rady w okresie 
międzysesyjnym. 
    Na tym sesję zakończono. 
     Małgorzata Mazur 

Sprawozdanie z XL sesji Rady Miejskiej w Kaletach 

go, prosił również o wystąpienie do Za-
rządu Dróg Powiatowych o remont cząst-
kowy tej drogi. Radny prosił ponownie   
o ustawienie wiat przystankowych          
w Kuczowie (na żądanie) oraz tablicy 
informacyjnej. 
Radna Janina Perz podziękowała za 
remonty dróg w Jędrysku, prosiła rów-
nież o utworzenie w tej dzielnicy boiska 
do piłki plażowej. 
Radna Mirosława Potempa podziękowa-
ła za oświetlenie na ulicy Stawowej oraz 

pytała o planowany termin wykonania 
projektu kanalizacji w Miotku. 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel    
w związku z remontem ulicy Słowackie-
go prosił o przedłużenie wykładanego 
płytami odcinka – do skrzyżowania          
z ulicą Gajową oraz pytał o termomoder-
nizację budynku Miejskiego Domu Kul-
tury. 
Radna Maria Wiatrek złożyła interpela-
cję w sprawie remontu ulicy Chopina 
oraz pytała o: słupy ogłoszeniowe w mie-

ście, boisko wielofunkcyjne na stadionie 
Unii Kalety, fundusz płac zastępcy bur-
mistrza oraz inspektora ds. współpracy    
z organizacjami pozarządowymi, funk-
cjonowanie stołówek szkolnych i parku  
w Jędrysku oraz koszty związane ze sta-
nowiskiem sekretarza. 
Następnie przewodniczący odczytał pi-
sma, które wpłynęły do biura Rady,         
a burmistrz zaprosił na święto w Zielonej. 
Na tym sesję zakończono. 
    Małgorzata Mazur 
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Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety  

   

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

Pomiędzy 20 a 22 czerwca potrwają w tym roku tradycyjne, szesnaste już „Dni Kalet”. 

17 lipca o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 odbędzie się przetarg na 
mieszkanie komunalne przy ulicy Fabrycznej 9. 

Od 18 do 22 czerwca w Holandii na walnym zgromadzeniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow przebywać będzie 
delegacja Miasta Kalety. Jej przedstawiciele na konferencji w dniu 20 czerwca odbiorą certyfikat członkowski Stowarzyszenia.  

28 i 29 czerwca odbędzie się II rajd rowerowy całością szlaku „Leśno Rajza”. Zapisy przyjmuje się pod nr telefonu:                
034 352-76-52 do 24 czerwca włącznie. 

Od 13 do 19 lipca trwać będzie spływ kajakowy rzeką Wartą współorganizowany przez miasta Kalety i Vitkov. 

Od 27 czerwca przez całe lato ( piątek– sobota– niedziela) przy plaży  Zielonej  będzie pełnić służbę ratownik wodny. 

9 i 10 lipca w Vitkovie przebywać będzie, w ramach projektu „Razem przeciwko starości”, „Polscy i czescy seniorzy żyją     
aktywnie” grupa seniorów z Kalet.  

P odczas czterdziestej sesji Rady Miejskiej w Kaletach, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Kalety za zarządzanie finansami Miasta w 2013 roku.  

    Radni, po analizie złożonego przez Burmistrza spra-
wozdania z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2013 
rok, wysłuchaniu pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
udzielili absolutorium burmistrzowi Miasta Kalety panu 
Klaudiuszowi Kandzi.  
   Burmistrz zwracając się do zebranych w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Kaletach złożył podziękowania 
radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych, naczelni-
kom i pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaletach,       
w tym również pracownikom gospodarczym, za owocną 
współpracę przy realizacji budżetu Miasta Kalety w ubie-
głym roku. Podkreślił, że z racji wielu inwestycji toczą-
cych się w mieście nie był on prosty do wykonania, jed-
nak wspólnymi siłami udało się to zrobić wręcz wzorowo. 
Głosowanie nad absolutorium zakończyło się stosunkiem 
głosów 14 do 1.  

Podczas XL sesji Rady Miejskiej burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi, stosunkiem głosów 
14-1, udzielono absolutorium. 

Czwarte absolutorium dla burmistrza Kalet  

Marek Parys 
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Restauracja Gościnna, (42-660 Kalety, ul. 1 Maja 1), zatrudni kelnerów oraz pomoce kuchenne.  
Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej informacji mogą uzyskać pod numerem telefonu 728 963 337.  

Oferta pracy w Restauracji Gościnna  


