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Kalety w sieci miast dobrego życia Cittaslow – sukces i realne korzyści  

W  dniu 19 czerwca 2014 r., w niemieckim 
mieście Aachen, przedstawiciele Kalet ode-

brali certyfikat potwierdzający członkostwo w sieci 
miast dobrego życia Cittaslow. 
    Stowarzyszenie – sieć miast Cittaslow- czyli po-
wolnego, dobrego życia, powstała we Włoszech,       
w roku 1999. Jej celem było zaproponowanie alterna-
tywy dla postępującej globalizacji i komercjalizacji 
oraz ujednolicania się życia i kultury (amerykanizacji) 
na całym świecie.  
    Z oferty miasteczek Cittaslow mogą skorzystać 
ludzie, którym nie odpowiada ciągły wyścig i ogrom-
ne tempo życia, jak również ci, którzy potrzebują od-
poczynku i naładowania akumulatorów do dalszego 
aktywnego życia i kariery. Miasta te żyją wolno, spo-
kojnie i aktywnie, nie rezygnując przy tym z nowo-
czesności i innowacyjności. W Holandii delegacja      
z Kalet i innych miast Stowarzyszenia Cittaslow, mo-
gła się naocznie przekonać, że takie miasta doskonale funkcjo-
nują w sąsiedztwie wielkich ośrodków miejskich. Zjazd stowa-
rzyszenia miał miejsce w trzech miastach Vaals z konferencją 
w pobliskim Aachen, Alphen – Chaam i Midden – Delfland. To 
ostatnie leży praktycznie obok najbardziej zurbanizowanego 
obszaru na świecie, kilkanaście kilometrów od największego 
europejskiego portu w Rotterdamie i ośrodków gospodarczych 
jak Amsterdam i Haga. Wszystkie te miasta stawiają na spokoj-
ne, powolne życie oferując dobrą jakość infrastruktury miej-

skiej, zieleń oraz zrównoważoną turystykę i lokalną kulturę. 
Promowane są lokalne wyroby rolne (wino, sery) i rzemiosło. 
   Członkostwo Kalet w sieci miast Cittaslow jest efektem kon-
sekwentnej realizacji strategii rozwoju naszego miasta zapropo-
nowanej przez burmistrza Klaudiusza Kandzię i przyjętej przez 
Radę Miejską tej kadencji. Miasto Kalety ma dogodne położe-
nie – w sąsiedztwie kilkumilionowej konurbacji górnośląskiej, 
blisko węzłów komunikacyjnych i transportowych o europej-
skim znaczeniu.   (dokończenie na str. nr 16) 
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27 czerwca w miejskich placówkach oświatowych zakończył się rok szkolny 2013/2014. 

10 czerwca odbyło się spotkanie beneficjentów projektu unijnego pn. „Ja też potrafię”. Priorytetu VII Promocja integracji spo-
łecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

12 czerwca w Miejskim Domu Kultury seniorzy z Uniwersytetu III Wieku zakończyli uroczyście pierwszy semestr nauki. Cała 
grupa odebrała dyplomy z rąk dr inż. Piotra Wyciśloka.  

27 czerwca speedrowerowa drużyna TPD Kalety, w składzie: Krzysztof Marczak i Damazy Świder, zdobyła w Żołędowie     
Mistrzostwo Polski Par Klubowych.  

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

1 lipca miała miejsce tradycyjna wycieczka absolwentów kaletańskich szkół. Tym 
razem, w nagrodę za wybitne wyniki w nauce, dzieci i młodzież pojechały do Prud-
nika.   

W dniach 7-8 czerwca w słowackim Bobrovcu przebywała ekipa oldbojów KS Unia Kalety. Rozegrano spotkanie towarzyskie 
wygrane  w stosunku 3:2 na korzyść naszych piłkarzy.  

13 czerwca w Miejskim Domu Kultury miała miejsce Wieczór Poezji Laurencji Wons. Autorka promowała na nim swój nowy 
tomik wierszy pt. „Dojrzewające słowa”. 

17 czerwca w Lubecku, podczas „Spotkań Literackich” swoje wiersze  recytowała kaletanka Anna Dudek. 

Pomiędzy 18 a 22 czerwca delegacja naszego miasta przebywała na VII Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Cittaslow, które odbyło się w miastach:  Aachen,   Vaals, Alphen-Chaam i Midden-Delfland. Odebrała tam certyfikat 
członkowski Stowarzyszenia. 

Od 20 do 22 czerwca trwały w tym roku XVI Dni Kalet. Gwiazdami imprezy byli: Krzysztof Krawczyk, grupa Chrząszcze oraz 
Piotr Polk.  

21 czerwca w Zielonej Stowarzyszenie Społeczno– Kulturalne bawiło się podczas tradycyjnego świętowania Nocy Świętojań-
skiej. 

23 czerwca burmistrz miasta Kalety podpisał umowę na remont bieżni na stadionie miejskim. Prace mają potrwać do końca 
września. 

Od 23 do 25 czerwca kaletańscy beneficjenci programu „Ja też potrafię” przebywali na warsztatach nabywania kompetencji  
zawodowych i umiejętności społecznych w Kościelisku.  

26 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie wybranych uczniów kaletańskich szkół z Pierwszą Damą– Małżonką Prezydenta 
RP- Panią Anną Komorowską. Spotkanie zorganizowało TPD Śląski Oddział Regionalny.  

3 lipca odbył się odbiór techniczny remontu dróg miejskich Leśnej i Wolności. 

Od 9 do 10 lipca w Vitkovie, w ramach projektu „Wspólnie przeciwko starości”, 
przebywała grupa seniorów z Kalet.  

7 lipca na parkingu przy ul. Gwoździa stanęła mobilna stacja krwiodawstwa              
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.  

16 lipca parafianie z Drutarni powędrowali na tradycyjną pielgrzymkę pieszą do 
Bruśka. 

19 i 20 lipca trwało Święto Parafialne w Drutarni. 

6 lipca na kaletańskim Orliku rozegrano Turniej Integracyjny Siatkówki Plażowej. 

28 i 29 czerwca odbył się II Rajd Rowerowy „Leśną Rajzą”. Rajd zorganizowały gminy: Kalety, Koszęcin, Woźniki i Świerkla-
niec. Wzięło w nim udział 75 rowerzystów. 

Sprzedaż drewna  

Opałowego i kominkowego 
pociętego na klocki 

Sosna– 140 za mp 

Brzoza– 160 za mp 

Dąb– 180 za mp 

Tel. 505 362 561 

tel. 34 357– 83– 50  
17 lipca w Urzędzie Miejskim odbył się przetarg na zakup samochodu dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 
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14  maja 2014 r. w Starostwie 
Powiatowym w Tarnowskich 

Górach odbyła się uroczystość wręcze-
nia nagród  laureatom konkursu ekolo-
gicznego w ramach Powiatowego Fo-
rum Oświatowego. 
    Wśród nich znaleźli się uczniowie Pu-
blicznego Gimnazjum im. ks. Pawła Ro-
gowskiego w Kaletach: 
Mateusz Gozdek– II miejsce w kategorii 
opracowanie pisemne (biogazownie) 
Piotr Howaniec – III miejsce w kategorii 

prezentacja, film (pompa ciepła) 
    Uczniowie otrzymali dyplomy i nagro-
dy rzeczowe z rąk starosty - Lucyny 
Ekkert, posła RP -Tomasza Głogowskie-
go i radnej Sejmiku Województwa Ślą-
skiego – Barbary Dziuk. Wydarzenie 
uświetnił występ zespołu muzycznego     
i pokazy taneczne. 
       Organizatorem IV Powiatowego 
Konkursu Ekologicznego był Zespół 
Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólno-
kształcących w Tarnowskich Górach. 

    Celem konkursu było rozwinięcie zain-
teresowania młodzieży ekologią, wła-
snym środowiskiem, różnorodnością me-
tod pozyskiwania energii i jej wykorzy-
stania oraz kształtowanie współodpowie-
dzialności za swoje środowisko. 
     Konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Wzięło w nim udział 130 gim-
nazjalistów z powiatu tarnogórskiego, 
lublinieckiego i gliwickiego. 
    Mateuszowi i Piotrowi serdecznie gra-
tuluję. 

Powiatowy konkurs ekologiczny 

Gabriela Świerc 

Szesnaste Dni Kalet zakończone  

W  dniach 20 do 22 czerwca 2014 
roku na zmodernizowanym 

stadionie miejskim w Kaletach odby-
wały się XVI Dni Kalet. 
    Święto rozpoczęło się w piątkowy wie-
czór II Plenerowym Maratonem Rock 
and Rolla SWING SHOW Kalety 2014 o 
Puchar Burmistrza Miasta Kalety.  

Organizatorem turnieju był Miejski Dom 
Kultury w Kaletach oraz Grupa Rock 
Time działającą przy MDK Kalety pod 
kierunkiem Tadeusza Tarnowskiego.     
W zawodach udział wzięło 46 uczestni-
ków (23 pary). I miejsce zajęła para Julia 
Swoboda i Daniel Ledwoń z Miasteczka 
Śląskiego, II miejsce Karina Bronder       
i Adrian Kalus z grupy Rock Time, a III 
miejsce Katarzyna Hołda i Ryszard Czer-
wiński z Sosnowca. Nagrodę Publiczno-
ści otrzymali Zuzanna Pilarska i Adam 
Budny z Miasteczka Śląskiego. Był to 
drugi turniej zorganizowany w Kaletach, 
różnił się jednak od ubiegłorocznego 
tym, że zawodnikom do tańca na żywo ze 
sceny przygrywała grupa CHRZĄSZCZE 
z Gliwic. 
    Na zakończenie pierwszego dnia im-
prezy zagrał zespół Great Line- uczestnik 

talent show MUST BE THE MUSIC. 
    Sobota rozpoczęła się Powiatowym 
piknikiem rodzin zastępczych, który zor-
ganizowany został przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich 
Górach. Dla najmłodszych zorganizowa-
no wiele atrakcji: zabawy, gry i konkursy 
przygotowane przez MDK w Kaletach 

oraz Nadle-
śnictwo Świer-
klaniec. 
  Sobotnie po-
południe upły-
nęło przy kon-
cercie orkie-
stry Dętej        
z partnerskiego 
Miasta Vitkov 
(ZUS VIT-
KOV) oraz 
naszej Kale-
tańskiej orkie-
stry dętej.      
W trakcie kon-
certu kaletań-

skich dęciaków publiczność mogła podzi-
wiać układy choreograficzne mażoretek 
INEZ z Miejskiego Domu Kultury           
w Kaletach. 

   W kolejnym punkcie swoje umiejętno-
ści artystyczne zaprezentowała grupa       
z Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 
w Woźnikach. Bezpośrednio po prezenta-
cji artystów z MGOK Woźniki przyszedł 
czas na występ gwiazdy wieczoru 
Krzysztof Krawczyk, który w tym roku 
obchodzi swój jubileusz 50 lecia działal-
ności scenicznej. Licznie zgromadzonej 
publiczności artysta przypomniał swoje 
największe przeboje. 

   Sobota zakończyła 
się koncertem i za-
bawą taneczną        
z zespołem PIE-
KARSKIE TRIO, 
który porwała do 
tańca wszystkich 
zgromadzonych na 
stadionie. 
    W niedzielę, trze-
ciego i zarazem 
ostatniego dnia XVI 
Dni Kalet w namio-
cie głównym rozpo-
częły się zmagania 



 

  www.kalety.pl 

Str. 5 BIULETYN INFORMACYJNY, LIPIEC 2014    

szachistów i skacistów walczących w 
Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta 
Kalety. Popołudniem sceną na stadionie 
zawładnęli mali wokaliści z Miejskiego 
Przedszkola w Kaletach podczas Minife-
stiwalu Piosenki Dziecięcej Przedszkola-
ków. 

    W kolejnych punktach programu arty-
stycznego Dni Kalet zaprezentowały się 
grupy wokalne i taneczne działające na 
co dzień przy Miejskim Domu Kultury    
w Kaletach. Ze specjalnym występem na 
ludowo zaprezentowała się Grupa Wo-
kalna MI. Taneczne umiejętności zapre-
zentowały mażoretki z grupy Mała IN-
EZ.  

    Wystąpiła także Kapela Góralska 
"Spod Grónia" z Ustronia - partnerskiego 
miasta Ustroń.  Zdzisław Brachaczek, 
inspektor ds. Kultury Miasta Ustroń, któ-
ry w ubiegłym roku prowadził jubile-
uszowe XV Dni Kalet, zapowiadając 
kapelę, pozdrowił mieszkańców Kalet od 
burmistrza i wszystkich mieszkańców 
Ustronia. Wspaniały koncert. Dziękuje-
my. 
    Z okazji przypadającego w 2014 roku 
jubileuszu 20 lecia działalności Chóru 
SONATA, śpiewacy na czele z dyrygen-

tem Panią Iwoną Skop 
wystąpili ze specjalnym 
jubileuszowym repertu-
arem. Przed koncertem 
gwiazdy wieczoru pokaz 
Rock ‘n’ Rolla dała grupa 
ROCK TIME. 

    W przedostatnim punkcie Dni Kalet 
przyszedł czas na długo oczekiwany kon-
cert aktora wywodzącego się z Kalet Pio-
tra Polka, który nie krył wzruszenia, że 
mógł wystąpić przed mieszkańcami mia-
sta w którym spędził wiele lat swojego 
życia. Burmistrz Miasta pan Klaudiusz 
Kandzia po koncercie wręczył mamie 
artysty bukiet kwiatów gratulując takiego 

syna. 
     Na zakoń-
czenie XVI dni 
Kalet na mura-
wie boiska 
piłkarskiego, 
odbyła się ple-
nerowa projek-
cja filmu, była 
ona możliwa 
dzięki sprzęto-
wi audio-
wizualnemu, 
który zakupio-
ny został dzię-
ki realizacji 

projektu pn. „Poprawa jakości infrastruk-
tury sportowo - rekreacyjnej na cele im-
prez kulturalno – sportowych poprzez 
modernizację i zakup wyposażenia sta-
dionu w mieście Kalety – Leśnym Zakąt-
ku Śląska”, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007 -2013. 
Również nowy wygląd stadionu to efekt 
dotacji Unii Europejskiej oraz realizacji 
wyżej wymienionego projektu przez 
Urząd Miejski w Kaletach. 

   W trakcie trzydniowego święta naszego 
miasta, przez cały czas towarzyszyła eki-
pa z Telewizji Silesia, która w Kaletach 
realizowała program weekend z TVS.   
W tych dniach na antenie TVS-u poja-
wiały się bezpośrednie relacje ze stadionu 
miejskiego oraz materiały z różnych cie-
kawych miejsc promujących leśny zaką-
tek Śląska. 
    Sponsorami XVI Dni Kalet byli: Nad-
leśnictwo Koszęcin, Nadleśnictwo Świer-
klaniec, Międzypowiatowy Bank Spół-
dzielczy w Myszkowie oddział w Woźni-
kach, Restauracja Gościnna, Restauracja 
Figaro, Bistro Casyno Sabiny Respondek, 
Zakłady Masarskie Więcek, Sklep Wielo-
branżowy KASYNO Edward Drabik, 
F.P.H.U. PRODBRUK, Firma wielobran-
żowa STOLKO, Tartak Kalety, F.U.H. 
Czesław Krus, Stacja Paliw Auto Schoł - 
DELFIN, ZK TRANS Zbigniew Poks, 
Z.P.H.U. MAŁRO, P.P.H.U. AM PLAST 
Mirosław Ocelok, JAN-TRANS Janusz 
Stróżyk, P.P.H.U IWROM Roman Gansi-
niec, Zakład Betoniarsko - Kamieniarski 
Grzegorz Krupa, Z.U.H. PIASKAM Ber-
nadeta Krupa, Międzynarodowe Usługi 
Pogrzebowe Henryk Mryka, , Ośrodek 
Kształcenia Kierowców Andrzej Falty-
nowski, Sklep ogólnospożywczy Marek 
Labus, Skład Materiałów Budowlanych 
REMEX II, INSTALDACBUD, Zakład 
Usługowo Handlowy Mirosław Kukuła, 
SSH, Meble WANAT s.c. Woźniki, PHU 
STAD Adam Imiołczyk, PROTONET 
Piekary Śl., Firma Cateringowa DUO-
FEST CATERING. 
     Patronat   medialny,  oprócz  
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Telewizji Silesia sprawowali 
również: Tygodnik „Gwarek”, „Dziennik 
Zachodni”, „Biuletyn Informacyjny Mia-
sta Kalety”, Radio Piekary, TG Stacja. 
    Za bezpieczeństwo uczestników odpo-
wiedzialna była firma ochroniarska ZE-
FIR z Koszęcina, pielęgniarki- Panie Re-
nata Grzywacz i Krystyna Myrcik oraz 
strażacy z OSP Kalety – którym z tego 
miejsca serdecznie dziękujemy.  
    Podziękowania kierujemy do wszyst-
kich artystów biorących udział w trzy-
dniowej imprezie, służb porządkowych 

oraz gospodarza stadionu- pana Henryka 
Peła. Dziękujemy również Panu Jackowi 
Uliczka za zaproszenie do naszej miej-
scowości gości z całej Polski na spotka-
nie caravaningowe. 
    Organizacją Dni Kalet kierował Dy-
rektor Miejskiego Domu Kultury w Kale-
tach Marian Lisiecki, który wraz Alek-
sandrą Wilk – inspektorem Urzędu Miej-
skiego w Kaletach XVI Dni Kalet popro-
wadzili imprezę. Wszystkim mieszkań-
com oraz gościom uczestniczącym w 
XVI Dniach Kalet serdecznie dziękujemy 

za obecność i zapraszamy już za rok na 
kolejne.  
    Burmistrz Miasta Kalety składa po-
dziękowania radnym Rady Miejskiej w 
Kaletach, która również była organizato-
rem XVI Dni Kalet. Za aktywną pomoc 
należą się szczególne podziękowania: 
Janinie Perz, Zygmuntowi Mirowskiemu, 
Robertowi Gryc, Edwardowi Drabikowi, 
Ryszardowi Sendel, Kazimierzowi Złoto-
szowi oraz Irenie Nowak. 

Marian Lisiecki 

W  p i ą t e k  2 7 
czerwca 2014 

roku w Kaletańskich 
placówkach oświato-
wych odbyły się uro-
czyste apele związane 
z zakończeniem roku 
szkolnego 2013/2014.  
    Na zaproszenie dy-
rektorów, grona peda-
g o g i c z n e g o  o r a z 
uczniów, we wszystkich 
uroczystościach uczest-
niczyli przedstawiciele 
władz miasta Kalety: 
Burmistrz Miasta Klau-

diusz Kandzia, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz Zastępca 
Burmistrza Dariusz Szewczyk.  
   Najwcześniej, bo o godz. 8.00 odbyło 
się zakończenie roku szkolnego oraz po-
żegnanie absolwentów Zespołu Szkół      
i Przedszkola w Kaletach Miotku, w któ-
rym udział wzięła również radna Blandy-
na Kąkol. O godz. 9.00 uroczystość        
w Publicznym Gimnazjum w Kaletach, 
zaś o godz. 10.00 w Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1. 
    Burmistrz złożył serdeczne podzięko-
wania dyrektorom placówek, gronu peda-
gogicznemu oraz pracownikom obsługi 
za całoroczną wytężoną pracę. Uczniom, 

Spotkanie kaletańskiej młodzieży z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorow-
ską z okazji 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

W  związku z obchodami Jubile-
uszu 95-lecia Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, Śląski Oddział Re-
gionalny TPD jako jednostka prowa-
dząca szeroką działalność na rzecz 
dzieci i osób niepełnosprawnych w mie-
ście Kalety zorganizował spotkanie 
podopiecznych z Małżonką Prezydenta 
RP Anną Komorowską, które odbyło 
się 26 czerwca 2014 roku w Warszawie. 
   W Belwederze, wśród zaproszonych 
gości znaleźli się uczniowie PSP nr 1       
w Kaletach, uczniowie ZSiP w Kaletach 
Miotku i podopieczny Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Kaletach Drutarni. 
  Grupy z różnych miast Polski spotkały 
się pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego, 
skąd udały się do Belwederu. W prze-
pięknej sali pałacowej wysłuchały wystą-
pienia Pani Prezydentowej oraz Wiesła-
wa Kołaka, Prezesa ZG TPD. Dzieci       
z Konina, Mielca, Piastowa i Białegosto-
ku przygotowały dla Pierwszej Damy 
krótką prezentację. Po oficjalnej części 
spotkania goście fotografowali się z Pa-
nią Anną Komorowską i ofiarowali wła-
snoręcznie przygotowane upominki. Na-

stępnie udali się na słodki poczęstunek. 
    Po wizycie w Belwederze i spotkaniu  
z Pierwszą Damą uczestnicy imprezy 
wraz z przewodnikiem zwiedzali Łazien-
ki Królewskie. Spotkanie zakończył 
wspólny uroczysty obiad w restauracji 
Magat. 
   W imieniu uczniów i swoim pragnę 
podziękować Towarzystwu Przyjaciół 

Dzieci oraz Janowi Wiesiołkowi-
 Prezesowi Śląskiego Oddziału Regio-
nalnego TPD za możliwość uczestnicze-
nia w niezapomnianym spotkaniu         
z Panią Prezydentową. 
 

Opiekun grupy:  
Monika Wielgórecka  

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w kaletańskich placówkach oświatowych  
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którzy ukończyli rok szkolny z tzw. 
„czerwonym paskiem”, wręczył nagrodę 
burmistrza za najlepsze osiągnięcia        
w nauce w roku szkolnym 2013/2014, 
którą w tym roku jest jednodniowa wy-

cieczka ze zwiedzaniem Prudnika i oko-
lic. Uczniom oraz absolwentom życzył 
również dalszych sukcesów edukacyj-
nych oraz radosnych i udanych wakacji. 
Absolwentów gimnazjum prosił, aby 

pamiętali o Kaletach i godnie reprezento-
wali naszą miejscowość w miejscach, do 
których udadzą się zgłębiać wiedzę.   

Agnieszka Kwoka 

Rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku 

K oniec roku szkolnego skłania do 
podsumowań.  

    W piątek 27 czerwca nasi uczniowie 
uczestniczyli w uroczystej mszy św. oraz 
akademii. W bieżącym roku szkolnym 
wielu z nich osiągnęło wysokie wyniki   
w nauce. Zasłużone świadectwa z wyróż-
nieniem oraz nagrody książkowe otrzy-
mali: Paweł Żuk (kl. IV), Sylwia Kar-
bowska (kl. V), Maria Kozak (kl.V),  
Agata Chludzińska (kl. V), Dominika 
Bern (kl. VI), Sandra Pilarska (kl. VI), 
Danuta Magiera (kl. I PG), Nikola Maza-
nek (kl. I PG), Katarzyna Kalus (kl. I 
PG), Natalia Rupik (kl. I PG), Dominika 
Opara (kl. I PG), Karolina Gros ( kl. I 
PG), Julia Kot (kl. II PG), Wiktoria Król 
(kl. II PG), Natalia Wilczek (kl. II PG), 
Dominik Ciomek ( Kl. III PG), Anna 
Katryniok (kl. III PG), Anna Żuk (kl. III 
PG). Podczas akademii zostali także wy-
różnieni uczniowie ze stuprocentową 
frekwencją: Mateusz Ganczar  z kl. III     
i Kamil Bonder z kl. V. Po zakończonej 
uroczystości wychowankowie  opuścili 
mury szkoły, by rozpocząć upragnione 
wakacje. 
    To był pracowity rok. Uczniowie ZSiP 
brali udział w licznych konkursach na 
szczeblu gminnym, powiatowym i woje-
wódzkim. Oto ich osiągnięcia: 
Konkurs Fotograficzny „Wody Okręgu 
Częstochowskiego”: wyróżnienie- Denis 
Myrcik kl. I PG, 
Konkurs Poezji Jacka Kaczmarskiego: 
I miejsce- Oliwia Tomys kl. III PG i Do-
minik Ciomek kl. II PG, III miejsce-
Nikola Mazanek kl. I PG, wyróżnienie-
Kacper Kaczmarek kl. I PG, 

Konkurs „Sląsko godka to godka”       
w ZSBA w Tarnowskich Górach: I 
miejsce- uczennice kl.I PG tj. Danuta 
Magiera, Karolina Gros, Dominika Opa-
ra, Monika Mryka, 
Konkurs Wiedzy o Kaletach: I miejsce- 
Julia Kot kl. II PG, II miejsce- Wiktoria 
Król kl. II PG, 
Regionalny Konkurs Turystyczno-
Hotelarski w ZSGH w Tarnowskich 
Górach: I miejsce- Karolina Gros kl. I 
PG, II miejsce- Danuta Magiera kl. I PG, 
III miejsce- Dominika Opara kl. I PG, 
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej       
w ZSChM w Tarnowskich Górach-      
I miejsce Oliwia Tomys kl. III PG. 
   Uczniowie chętnie uczestniczyli także 
w konkursach szkolnych oraz w zawo-
dach sportowych organizowanych w gmi-
nie. W Biegu o Laur Złotego Dębu Do-
minik Ciomek zdobył I miejsce (dystans 
1500m), a w IV Turnieju Orlika o Pu-
char Donalda Tuska najlepsi w Kale-
tach okazali się piłkarze z kl. I gimna-
zjum: Rafał Balbierz, Wojciech Ciomek, 
Kacper Kaczmarek, Wojciech Klyta, Ja-
kub Mirosławski, Denis Myrcik i Tobiasz 
Skop (kl. VI). Nasi uczniowie uzyskali 
także bardzo wysokie noty podczas Euro-
pejskiego Dnia Sportu oraz na zawodach 
sportowych w Vitkowie. 
    W roku szkolnym 2013/2014 w szkoła 
uczestniczyła w następujących akcjach:   
„Adopcja na odległość”, „Komórka na 
misje”, „Pomóżmy kasztanowcom!”, 
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, 
„Góra Grosza”, Kiermasz Bożonarodze-
niowy i Jarmark Wielkanocny. Ucznio-
wie zbierali nakrętki plastikowe i maku-

laturę. Brali udział także w ogólnopol-
skich programach: „Śniadanie Daje 
Moc” (kl. I- III PSP), „Zdrowo jem, wię-
cej wiem” (kl. III PSP), „Szklanka mle-
ka” i „Owoce w szkole”. 
    W mijającym roku szkolnym w pla-
cówce odbyły się liczne uroczystości tj.: 
Dzień Chłopca, Pasowanie na Ucznia 
Klasy Pierwszej oraz Przedszkolaka, 
Święto Drzewa, Andrzejki, Mikołajki, 
Jasełka i wigilie klasowe, Koncerty Bo-
żonarodzeniowe, Bal Karnawałowy, 
Dzień Babci i Dziadka, Dni Otwarte Fun-
duszy Europejskich, Dzień Dziecka, 
Dzień Sportu. W naszym przedszkolu 
obchodzono także: Święto Pluszowego 
Misia oraz Święto Rodziny. 
    Uczniowie chętnie brali udział w orga-
nizowanych dla nich wyjazdach: na lodo-
wisko do Gliwic, na przedstawienia te-
atralne (Teatr Dzieci Zagłębia w Będzi-
nie, Teatr im. Juliusza Słowackiego        
w Krakowie, Teatr im. Adama Mickiewi-
cza w Częstochowie, MDK w Lublińcu ), 
do kina i do Wesołego Miasteczka. 
Uczestniczyli także w wycieczkach jed-
nodniowych (Przybynów, Muzeum Au-
schwitz Birkenau) oraz w wycieczce 
dwudniowej „Szlakiem Piastowskim”, 
podczas której zwiedzili Poznań, Gniezno 
i Biskupin. Dzięki współpracy z Fundacją 
na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” 
dwukrotnie wyjechali na „zieloną szko-
łę” (trzecioklasiści do Niechorza, a szó-
stoklasiści do Dźwirzyna). 
    Jednym z najważniejszych wydarzeń 
szkolnych było przystąpienie naszego 
gimnazjum do dwuletniego projektu  
Comenius: „First Stage– Awesome 
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Wycieczka "paskowiczów" Prudnik 2014  

Podsumowanie letniej akcji 
poboru krwi w Kaletach  

Children Tales”. W ramach jego 
realizacji w marcu gościliśmy naszych part-
nerów z Rumunii, Cypru, Hiszpanii, Turcji 
i Portugali. Uczniowie i nauczyciele ZSiP 
brali udział w dwóch wyjazdach: do Rumu-

nii i do Hiszpanii. 
    Na zakończenie chciałabym życzyć 
uczniom oraz ich rodzicom pięknych i bez-
piecznych wakacji. Mam nadzieję, że wy-
poczęci i uśmiechnięci spotkamy się we 

wrześniu w naszej szkole. Jeszcze raz dzię-
kuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
poprawy wizerunku placówki.                                                                                                   
   

Bożena Dziuk 

Kolejne dwie wiaty stanęły nad zbiornikiem wodnym     
w Kaletach - Zielonej  

W  związku z nadejściem nowego 
sezonu turystycznego w naszym 

mieście  Nadleśnictwo Koszęcin posta-
wiło nad dolnym zbiornikiem w Zielo-
nej dwie nowe drewniane wiaty z myślą 
o odwiedzających naszą dzielnicę re-
kreacyjną. 
    Poszerzyły one zasoby infrastruktury 
turystyczno- rekreacyjną zbiornika            

i umożliwią jeszcze większej ilości tury-
stów na biwakowanie nad zalewem        
w Zielonej.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia dziękuje 
Panu Krzysztofowi Lysik Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Koszęcin za dobrą wolę, 
jaką okazuje we współpracy z kaletań-
skim samorządem.  

W  poniedziałek 7 lipca 2014 r. na 
parkingu przy ul. Gwoździa 

stanęła mobilna stacja krwiodawstwa  
z Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.  
    W trakcie całego dnia 10 krwiodaw-
ców oddało ponad 4 litry krwi. Chętnych 
było znacznie więcej, jednak przeciw-
wskazania medyczne nie pozwoliły im    
w tym dniu oddać krwi. Dla każdego 
krwiodawcy Restauracja Gościnna przy-
gotowała słodki poczęstunek.  
    W imieniu władz samorządowych ser-
decznie dziękujemy naszym mieszkań-
com za każdą oddaną kroplę krwi.  

Agnieszka Kwoka 

We  wtorek 1 lipca 38-osobowa 
gr upa wyr óż ni onyc h 

uczniów kaletańskich szkół podstawo-
wych i gimnazjów, których świadectwa 
ozdobił 27 czerwca czerwony pasek, 
wyjechała w nagrodę na tradycyjną 
wycieczkę fundowaną przez Miasto 

Kalety.  
    Tym razem celem wyjazdu było prze-
piękne miasto Prudnik na Opolszczyźnie. 
Grupa, wraz z opiekunami- dyrektor Do-
rotą Mańczak, dyrektor Bożeną Dziuk, 
panią Katarzyną Mazur, panią Beatą Bern
- Obłączek i przedstawicielem Urzędu 

Miasta- panem Jackiem Lubosem, przy-
była na miejsce około godziny 10.00.  
    W Prudniku, w Centrum Tradycji 
Tkackich wycieczka powitana została 
przez samego burmistrza miasta- pana 
Franciszka Fejdycha oraz organizatorki 
programu  dnia-  panią  Reginę Sieradzką  

Marek Parys 
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i panią Alicję Jania.  
    Po słodkim poczęstunku 
przyszedł czas na zwiedzanie 
miasta. Była okazja podziwiać 
panoramę Prudnika ze śre-
dniowiecznej Wieży Woka      
i zaznajomić się z ciekawą 
historią Fabryki Tkackiej za-
łożonej przez Samuela Fran-
kla, wokół której przez niemal 
dwa stulecia toczyły się dzieje 
miasta i której Prudnik za-
wdzięcza lata swojej prosperi-
ty.  
    Następnie grupa udała się 
na zwiedzanie miasta ogląda-
jąc m.in. przepiękny rynek       
i barokowy kościół pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła. Na 
obiad młodzież zaproszona 
została do Prudnickiego 
Ośrodka Kultury, gdzie miała 
też okazję obejrzeć i posłu-
chać barwnego koncertu gru-
py romskich tancerzy i śpie-
waków.  
    Wraz z towarzyszącym 
kaletanom od samego rana 
przewodnikiem Marcinem 
Husakiem wycieczka pojecha-
ła w Góry Opawskie i do Re-
publiki Czeskiej. W późnych 
godzinach wieczornych wy-
cieczkowicze wrócili do Ka-
let.  

(jal) 

Pielgrzymka do Bruśka  

16  lipca, w Święto Matki Bożej 
Szkaplerznej, miała miejsce 

tradycyjna pielgrzymka parafian          
z Drutarni do Bruśka. 
    Podobnie jak w roku ubiegłym, pątni-
kom na szczęście dopisała pogoda i od-
byli wędrówkę do za-
bytkowego kościoła   
w sąsiedniej miejsco-
wości nie zaznając 
deszczowego dyskom-
fortu. 
    Po mszy świętej     
w Bruśku o godz. 
10.30, którą odprawił 
ks. Proboszcz  Krzysz-
tof Sędłak, pielgrzymi 
wrócili do Drutarni. 
    Burmistrz Miasta 
Kalety składa serdecz-
ne podziękowania stra-

żakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kaletach z panem Kazimierzem Złoto-
szem na czele, za zapewnienie bezpie-
czeństwa pielgrzymującym. 

Klaudiusz Kandzia Z godnie z ustaleniami, które zapa-
dły podczas konferencji poświęco-

nej szlakowi rowerowemu "Leśno Raj-
za"- reporterka Radia Piekary- Pani       
Gabriela Kokott- Drzyzga realizuje 
cykliczną audycję na temat uroków 
tego produktu turystycznego.  
   Ciekawostki na temat "Leśnej Rajzy" 
można usłyszeć co piątek, w godzinach 
9.50- 12.00 (w każdym odcinku są cztery 
wejścia antenowe po około 5 minut). 
Pierwsza część cyklu nadana została        
w piątek 4 lipca. Audycja nadawana bę-
dzie co tydzień, aż do 26 września włącz-
nie.  

Audycja "Leśno Rajza"        
w każdy piątek, przez całe  

lato, na antenie  
Radia Piekary  

Jacek Lubos 
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Marek Parys 

W szystkich mieszkańców Kalet oraz odwiedzających 
nasze miasto zapraszamy do Zielonej, gdzie funk-

cjonuje miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli 
na górnym zbiorniku wodnym, a także wypożyczalnia 
rowerów wodnych i kajaków. Wypożyczalnia sprzętu 
wodnego czynna jest codziennie.  
Godziny otwarcia wypożyczalni:  
- od poniedziałku do piątku:   
12.00 - 19.00 
- w soboty i niedziele:   
12.00 - 19.00 
W razie niepogody wypożyczalnia będzie nieczynna. 
Telefonicznej rezerwacji sprzętu można dokonać pod nume-
rem telefonu: 723 569 740 (Tomasz Galios). 

W Zielonej otwarto sezonową wypożyczalnię kajaków i rowerów wodnych 

XX   Rocznica  założenia Chóru   „SONATA” 
To już 20 lat mija od tej ważnej chwili, 
Kiedy  pasjonaci w Kaletach  nowy chór 
założyli. 
Bo w naszym mieście były różne piękne 
damskie i męskie głosy, 
Ale żeby je wszystkie zebrać i zespół 
zrobić trzeba znaleźć sposób. 
I znalazła go jedna zdolna i śliczna 
dziewczyna, 
Która mały, kościelny chór w duży, miej-
ski zamieniła. 
Wykorzystując talent i organizacyjne 
umiejętności, 
Stworzyła chór na miarę potrzeb i możli-
wości. 
Dużo wkłada w to energii no i niewątpli-
wie pracy, 
Aby chór działał, śpiewał i repertuar  
bogacił. 
A chór to nie byle jaka sprawa, bo 50 
osób ćwiczy, 
A ona jedna, sama nie może w tej sztuce 
na nikogo liczyć. 

Ale panowie i panie 
pracują z nią       wy-
trwale, 
I swojego czasu dla  
wspólnego śpiewu 
nie żałują  wcale. 
Śpiewają w dni zwy-
kłe a także                
w niedziele, 
Aby nam czas umilić 
i dać przyjemności 
wiele. 
A śpiewają  pięknie 
w naszym kościele    
i  w kościołach in-
nych, 
a także wyjeżdżają by brać udział w uro-
czystościach cywilnych. 
W  licznym gronie kobiet  z głosami al-
tów i sopranów, 
Jest też dużo utalentowanych i przystoj-
nych panów.  
To oni pięknie śpiewają basem lub teno-

rem, 
I  zachwycają nas  każdym  wykonywa-
nym  utworem. 
A  repertuar  mają ambitny, coraz ambit-
niejszy przecież, 
Zaś  wykonywane utwory są sławne na 
całym świecie. 

"Nasze Kalety" laureatem konkursu "EkoAktywni 2014"  

W ojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach zorganizował w mie-
siącu marcu br. konkurs pn. „Eko Ak-
tywni 2014”, który skierowany był do 
organizacji społecznych prowadzących 
działalność proekologiczną o charakte-
rze lokalnym.  
   Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia zgłosił do niniejszego konkursu 
stowarzyszenie „Nasze Kalety”, jako 
organizację aktywnie włączającą się       
w popularyzację wiedzy ekologicznej       
i osiągającą sukcesy w tej dziedzinie. 
    Bardzo miło nam poinformować, że 
stowarzyszenie "Nasze Kalety" zostało 

laureatem niniejszego konkursu i zdobyło 
III nagrodę – 5.000,00 zł. Gratulujemy! 
   Do WFOŚiGW w Katowicach wpłynę-
ły 52 zgłoszenia do konkursu z czego 
nagrodzonych zostało 21 organizacji.    
W sobotę, 14 
cz er wca  br .        
w Parku Śląskim 
w Chorzowie 
przedstawiciele 
stowarzyszenia: 
Adam Gabryś – 
prezes, Izabela 
Cogiel oraz An-
na Gansiniec 
odebrali symbo-

liczny czek.  
   W uroczystości ogłoszenia wyników 
oraz wręczenia nagród wziął udział rów-
nież Burmistrz Miasta Kalety Kludiusz 
Kandzia. 
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St owarzyszenie Społeczno – Kultu-
ralne w Kaletach, oprócz wielu 

działań i zainteresowań kulturalnych, 
które realizujemy od 7 lat, stara się też 
kultywować różne obrzędy, zwyczaje     
i podtrzymywać regionalne tradycje.  
    Do tych dawnych, rzadko już obcho-
dzonych świąt można zaliczyć Noc Świę-
tojańską,  która jest kojarzona najczęściej 
z powitaniem lata. W dawnych czasach,  
a także i obecnie, od tego dnia można się 
oficjalnie kąpać w rzekach, stawach czy  
innych zbiornikach wodnych. 
    Kiedyś obchodzono je jako święto 
ognia, wody, słońca, urodzaju, płodności 
i miłości. Skakanie przez ogień i palenie 
ziół dawało moc oczyszczającą, miało 
chronić przed  złymi mocami. Noc sobót-
kowa według wierzeń miała też moc łą-
czenia w pary, na co czekali młodzi, szu-
kając w lesie kwiatu paproci, który za-
kwita tylko raz w roku, właśnie w tę je-
dyną noc.  
   Do tego przygotowywali sie też człon-
kowie naszego stowarzyszenia, chociaż 
młodość mamy dawno za sobą.              
W czwartkowy wieczór spotkaliśmy się 
w urokliwym miejscu naszego miasta- 
czyli w naszej Zielonej, tuż nad więk-
szym zbiornikiem wodnym. Panie prze-
brały się w długie, białe szaty, a na gło-
wie miały własnoręcznie uplecione pięk-
ne wieńce. Każda miała też drugi wie-
niec, który był przygotowany tak, aby 
mógł pływać, a w środku wieńca miał 
umieszczoną świeczkę. Po spożyciu obfi-
tego posiłku w postaci  pieczonego udźca 
wieprzowego z ciap kapustą, całą koloro-
wą grupą z przygotowanymi wcześniej 
piosenkami udaliśmy się na plażę, tuż 
nad wodę, aby tam puszczać wianki        
z zapalonymi lampkami. Wszystko to 
odbywało się w przepięknej scenerii za-

chodzącego słoń-
ca, ku uciesze 
przebywających 
tam wczasowi-
czów i przypad-
kowych osób. 
Ponieważ wie-
czór był spokoj-
ny, wianki maje-
statycznie prze-
mieszczały się  
w kierunku środ-
ka zbiornika,       
a my śpiewając 
piosenki patrzy-
liśmy długo za 
nimi. Następnie 
całą grupą udali-
śmy się w kie-
runku  wiaty, gdzie na specjalnym paleni-
sku  buzował już ogień rozpalony przez 
naszych kolegów, z drzewa przywiezio-
nego przez nas w bagażnikach naszych 
samochodów. W trakcie  imprezy trady-
cyjnie już rozgrywał się konkurs szukania 
kwiatu paproci, który wcześniej pomysło-
wo został ukryty w  lesie. Kwiat paproci 
znalazła nasza koleżanka Irena, za co 
otrzymała nagrodę w postaci książki – 
małej encyklopedii , wraz z naszymi gra-
tulacjami. Zaczęła się zabawa przy 
dźwiękach akordeonu, który nam cały 
czas towarzyszył. Radosnym śpiewom     
i   tańcom przy ognisku nie było końca. 
Przynieśliśmy też ze sobą  duże, koloro-
we lampiony, które puszczaliśmy w nie-
bo, a  te wolniutko przemieszczały się 
wraz z podmuchami wiatru. W tej zaba-
wie, ku naszej radości towarzyszył nam 
też burmistrz Klaudiusz Kandzia, który 
nie tylko zaszczycił nas swoją obecnością  
ale też aktywnie w niej uczestniczył.  Po 
części oficjalnej na wolnym powietrzu 

udaliśmy się do sali, gdzie długo biesia-
dowaliśmy przy winku, piwku a  także 
innych napojach, śpiewając piękne, stare 
piosenki przy akompaniamencie akorde-
onu. W trakcie  zabawy z koszyczka każ-
dy z nas ciągnął  karteczkę  i następowało 
odczytywanie wróżb, przygotowanych  
przez naszą koleżankę Teresę. Było dużo 
śmiechu i pysznej zabawy.  
    Dla  niektórych taka zabawa osób star-
szych może się wydać dziwna. My jed-
nak uważamy, że dobrze bawić się można 
w każdym  wieku. Chodzi przecież o to, 
żeby nie siedzieć tylko przed telewizo-
rem, ale  żeby żyć aktywnie, ruszać się    
i cieszyć  ze  wspólnego przebywania. Po 
prostu trzeba umieć sobie ten czas uprzy-
jemnić i cieszyć się każdym przeżytym 
dniem. Z żalem opuszczaliśmy to miejsce 
obiecując sobie, że przyjdziemy tu znów 
za rok.                                                  
   

IV Kaletańska Noc Świętojańska 

   Maria  Rogocz 

Bardzo pięknie brzmi „Ave Maryja”,  
często śpiewane  na ślubie, 
Ale ja jednak  „ Nabucco”   Verdiego  
ponad wszystko lubię.  
Wielka indywidualnością chóru są jego 
soliści,  w tym Pani Iwona, 
Która głos ma śliczny i śpiewa jak sławna 
artystka  Madonna. 
Ich piękne ubiory- niedawno kupione, 
dają efekt znakomity, 
W tych niebieskich bluzkach prezentują 
się dobrze szczególnie kobiety. 
Cały zespól na podium wygląda bardzo  
elegancko, 
A panowie zachowują się wobec pań 
niezwykle  szarmancko. 

Przodem je przepuszczają, miejsca    
zawsze ustępują, 
Widać, że w tej grupie wszyscy  bardzo 
dobrze się czują. 
Również Pani Prezes  Bożena  niezwykle 
się stara, 
Aby zespół   miał wszystko co potrzeba , 
no i przyjemności co nie miara. 
Wyjazdy  i wycieczki  organizuje,           
o stroje zabiega, 
A każdy w zespole to dla niej koleżanka 
lub kolega. 
Pieśni i piosenki w ich wykonaniu      
rozbrzmiewają radośnie, 
A nam wdzięcznym słuchaczom żyje się 
jakby lepiej i prościej. 

20 lat od założenia  minęło,  lecz to nic 
nie szkodzi, 
Bo chór ma się znakomicie, a śpiewacy 
są przecież ciągle młodzi. 
Z okazji   jubileuszu   20-lecia   życzę 
Wam serdecznie, 
Aby  sukcesów i radości było dużo,    
abyście działali skutecznie.    
Niech się Waszym śpiewaniem każdy    
w sercu wzruszy, 
A  „SONATA”  doczeka   się  następnych 
pięknych jubileuszy. 
 
 

Kalety, dnia  31 maja 2014r.                                  
Maria   Rogocz 
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Podziękowanie 
 

    Każdy jubileusz jest okazją do chwili 
refleksji oraz małego podsumowania, 
czyli zamknięcia poprzedniego okresu. 
Na statystyki i przemyślenia przyjdzie 
czas później. Teraz jednak jest czas na 
złożenie podziękowań wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego jubileuszu. 
     Gorące podziękowania przekazujemy 
wszystkim naszym dobrodziejom i sym-
patykom. 
     Dziękujemy za dobre słowo, przychyl-
ność, a także wyrozumiałość. Dziękuje-
my Panu Burmistrzowi i władzom nasze-
go miasta, dyrektorowi Miejskiego Domu 
Kultury za opiekę, wsparcie finansowe, 
przez które możemy lepiej się prezento-
wać w myśl zasady „jak cię widzą, tak 
cię piszą", a w naszym przypadku należy 
uzupełnić tę maksymę o słowa „jak cię 
słyszą”. Bez tego wsparcia nie mogliby-
śmy brać udziału w różnych konkursach, 
festiwalach, warsztatach, a także spotkać 
się dzisiaj na naszym jubileuszu. 
    Podziękowania składamy wszystkim 
księżom proboszczom i wikarym, za 
wsparcie i umożliwienie nam uczestnic-
twa we mszach świętych oraz występo-
wanie w naszych świątyniach. „Bóg za-
płać” 
    Specjalne podziękowania należą się 
naszej pani dyrygent - Iwonie! Bez niej 
nie byłoby chóru - tego chóru. Tylko 
dzięki niej możemy podnosić swój po-
ziom artystyczny i zaistnieć jako grupa  
w społeczeństwie śpiewaków. Jesteśmy 
jej wdzięczni za anielską cierpliwość       

i czas, który nam poświęca. Mamy na-
dzieję, że razem doczekamy jeszcze wie-
lu jubileuszy ! 
    Dziękujemy również naszym byłym 
chórzystom, którzy odeszli z różnych 
przyczyn i tym, którzy odeszli „do Pana”. 
Oni również byli cząstka naszego zespo-
łu. I cześć im za to. 
     Dziękujemy naszym rodzinom za cier-
pliwość, wytrwałość, wsparcie i kibico-
wanie. 
    Mamy nadzieję, że w tych szczegól-
nych słowach podzięki, nikt nie poczuje 
się pominięty, a tych, dla których śpiew 
nie jest obojętny, serdecznie zapraszamy 
do naszej grupy śpiewaczej. 

 Zarząd i członkowie chóru
    „SONATA" 

Cześć pieśni i muzyce! 
 

I semestr Uniwersytetu  
III wieku za nami 

12 czerwca br. w Miejskim Domu Kul-
tury po raz ostatni przed wakacjami 
odbyły się zajęcia dla słuchaczy Uni-
wersytetu III wieku. Pan burmistrz 
Klaudiusz Kandzia wraz z Kanclerzem 
Wyższej Szkoły Bankowości i Finan-

sów w Katowicach dr inż. Piotrem Wy-
ciślok wręczyli studentom Uniwersyte-
tu III wieku na zakończenie I semestru 
dyplomy.  
   Pan burmistrz przekazał wszystkim 
słuchaczom gorące życzenia oraz po-
chwalił za ogromne zaangażowanie się  
w dalszą edukację, podkreślając przy 
tym, że nie wiek jest ważny lecz chęci. 
Pan Kanclerz z kolei podziękował 
wszystkim słuchaczom za podjęcie wy-
zwania, a organizatorowi za stworzenie 
doskonałych warunków do prowadzenia 
zajęć. Już w miesiącu wrześniu Miejski 
Dom Kultury w Kaletach zaprasza na II 
semestr. Poinformujemy wszystkich chęt-
nych na stronach internetowych oraz Biu-
letynie.  

    Serdecznie dziękuję wszystkim słucha-
czom-studentom za wytrwałość, wykła-
dowcom za doskonałe wykłady, a pra-
cownikom Wyższej Szkoły Bankowości  
i Finansów w Katowicach za wspaniałą 
współpracę. 

Marian Lisiecki 
 

Wieczór poezji Laurencji Wons 
 

    Dwunastego czerwca w Bibliotece 
Miejskiej odbył się wieczór poetycki 
Pani Laurencji Wons promujący tomik 
wierszy "Dojrzewające słowa". 
    Na spotkanie przybyli Burmistrz Kalet 
Klaudiusz Kandzia, radni naszego miasta, 
przedstawiciele szkół, członkowie rodzi-
ny i przyjaciele poetki a także wszyscy 
dla których słowo pisane, a szczególnie 
poetyckie rymy coś znaczą. 
    Pani Laurencja była laureatem w kon-
kursie Poezji księdza Jana Twardowskie-
go w Tarnowskich Górach w latach 2000, 
2001  i  2002.  W  roku  2002  była  także 
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laureatem nagrody Biskupa Jana Wie-
czorka. 
    W tymże roku zdobyła także nagrodę 
w konkursie poezji "Z okazji Dnia Matki" 
zorganizowanym przez Miejski Dom 
Kultury w Miasteczku Śląskim. 

    W 2008 roku wydała tomik poezji 
"Ciche wołanie" a dwa lata później kolej-
ny tomik " Chwile zadumy". W ubiegłym 
roku ukazał się tomik poezji "Jestem, 
ciągle jestem". 
    Na spotkaniu wiersze recytowali Bur-
mistrz Miasta oraz uczennice pani Lau-
rencji, która na co dzień uczy nasze dzie-
ci w kaletańskim gimnazjum. 
    Siedemnastego czerwca Lubecko go-
ściło z kolei inną kaletańską poetkę, pa-
nią Annę Dudek. 
    To druga mieszkanka Kalet która zo-
stała zaproszona na Spotkania Literackie 

organizowane przez lubecką parafię pod 
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. 
    Pani Ani towarzyszyli przyjaciele        
z Kalet. Tłumnie przybyli mieszkańcy 
Lubecka mieli okazję wysłuchać wierszy 
pani Anny z tomików - „Dokąd idę „, 
Ślady skrzydeł” oraz „Bałagan w mojej 
głowie”. 
     Pani Ania opowiadała o swojej pasji, 
marzeniach i planach wydawniczych. 
Zachwyciła słuchaczy swoim literackim 
kunsztem i skromnością . 
    Organizatorzy zadbali o miła atmosfe-
rę i poczęstunek, uhonorowali także na-
szą poetkę, portretem w swojej galerii 
malarskiej. 

Marcin Walczak 
 

Rozgrywki Szachowe o Puchar 
Burmistrza Miasta Kalety 2014 
 

    Dnia 22 czerwca 2014r. w ramach 
obchodów XVI Dni Kalet, na terenie 
stadionu „Unii Kalety” odbył się tur-
niej szachowy „O Puchar Burmistrza 
Kalet 2014”.  
    W rozgrywkach tych udział wzięli za-
wodnicy z: Kalet, Rusinowic, Woźnik      
i Tarnowskich-Gór.  
    Ogółem na starcie stanęło 21 zawodni-
ków w tym dwóch posiadaczy I kategorii 
szachowej. Turniej przeprowadzono na 
dystansie 9 rund, grano tempem po 15 
minut na zawodnika. W tym roku zdo-
bywcą Pucharu Burmistrza Kalet został 
Aleksander Kliber z Tarnowskich Gór 
uzyskując 8,5 pkt. Miejsce drugie zajął 

Jarosław Pietrucha z Rusinowic 7,5 pkt., 
a na miejscu trzecim uplasował się Da-
mian Brożyna z Tarnowskich Gór z do-
robkiem 6,5 pkt. Najlepszym zawodni-
kiem z Kalet został w tym roku Mateusz 
Płonka plasując się na siódmym miejscu 
w klasyfikacji końcowej z dorobkiem 
punktowym 5,0 pkt. Najlepszą zawod-
niczką turnieju była Magdalena Jantos      
z Woźnik zajęła ona miejsce piąte w kla-
syfikacji końcowej, uzyskała 5,0 pkt. 

   W końcowej klasyfikacji juniorów do 
lat 14-tu medale zdobyli: za I miejsce 
Paweł Mośny z Woźnik, za II miejsce 
Marzena Danielczyk z Woźnik i za III 
miejsce Aleksy Walczak z Kalet. W uro-
czystym zamknięciu turnieju udział wzię-
li Klaudiusz Kandzia Burmistrz Kalet      
i Marian Lisiecki Dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Kaletach. 

Marek Rupik 

Oldboje Unii Kalety z wizytą w Bobrovcu  

W  dniach 7 i 8 
czerwca drużyna 

Oldbojów KS Unia Ka-
lety przebywała w Bo-
brovcu gdzie rozegrała 

wyjazdowe spotkanie z zaprzyjaźnio-
ną drużyną ze Słowacji ŠK Bobrovec.  
    Po zaciętej rywalizacji mecz zakoń-
czył się wynikiem 3:2 dla Oldbojów KS 
Unia Kalety.  
    Było to już dwunaste spotkanie obu 
drużyn, które odbywają się corocznie na 
przemian raz w Kaletach raz w Bobrov-
cu. Wszystkie te spotkania odbywają się 
we wspaniałej rodzinnej atmosferze        
i wpływają na coraz większą integrację 
sportowców i ich rodzin z obu miejsco-
wości. 
     Wszystkie koszty związane z wyjaz-
dem do Bobrovca zostały pokryte przez 
uczestników wyjazdu. 
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S iatkarze plażowi 
Unii Kalety: Patryk 

Rogocz i Tomasz Konic-
ki po zwycięstwach na 
turniejach: „Zielona 

Cup” i „II Turniej siatkówki plażowej 
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety      
i Dyrektora MOW” kolejny raz stanęli 
na podium, tym razem w Bytomiu. 
   W dniu 28 czerwca kaletańska para 
wzięła udział w „Mistrzostwach Bytomia 
w siatkówce plażowej” w dwóch katego-
riach rozgrywanych tego dnia, a miano-
wicie kat. 17-20 lat i kat. Open. Zawodni-
cy rywalizowali w systemie brazylijskim 
rozpisanym na 12 drużyn, czyli dopiero 
druga przegrana oznaczała wyeliminowa-
nie z turnieju. Reprezentanci Kalet aż do 
półfinału nie przegrali ani jednego seta    
i tym samym trafiając również na prze-
ciwników z kat. 17-20 lat zapewnili sobie 
I miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Ponadto, po przegranym półfinale (ze 
zwycięzcami całego turnieju) naszym 

zawodnikom został mecz o III lokatę      
w kat. Open i ten mecz po zaciętej grze 
został wygrany. Weekend w Bytomiu był 
bardzo udany dla Patryka i Tomasza, 
ponieważ na podium stanęli dwa razy 
zajmując następująco I miejsce w kat. 17-
20 lat i III miejsce w kat. Open.  

    Przed naszą parą jeszcze wiele turnie-
jów w najdalszych zakamarkach śląska i 
nie tylko, w których również istnieją real-
ne szanse na triumfowanie. 
 
  Zarząd Unii Kalety 

Sukces siatkarzy KS Unia Kalety 

Integracyjny Turniej Siatkówki Plażowej  

W  dniu 06.07.2014 odbył się co-
roczny Integracyjny Turniej 

Siatkówki Plażowej organizowany 
przez Unię Kalety oraz Miasto Kalety, 
który odbył się przy kaletańskim Orli-
ku.  

    Turniej prowadzony był przez kierow-
nika sekcji siatkarskiej Unia Kalety Piotr-
ka Rogocz oraz animatora orlika Marcina 
Prandzioch. Do turnieju zgłosiło się 14 
zawodników i zawodniczek. Po wyloso-
waniu partnerów rozpoczęto rywalizację 

systemem brazylijskim do dwóch prze-
granych. Po zaciętych setach wyłoniono 
zwycięzców: 
I miejsce Patryk Rogocz i Adrian Kupka; 
II miejsce Tomasz Konicki i Łukasz 
Płonka; 
III miejsce Piotrek Rogocz i Rafał Żak. 
 

    W trakcie zawodów zawodnicy mogli 
korzystać z poczęstunku zorganizowane-
go przez organizatorów, a na zakończenie 
turnieju wszyscy zawodnicy zasiedli przy 
grillu.  
    Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowanie za ufundowanie nagród dla 
zwycięzców turnieju: Pani Annie Parys 
(Firma JOANNA S.C.), Państwu Grzego-
rzowi i Bernadecie Krupa (Zakład PIA-
SKAM) oraz  Oskar owi  Peł a 
(Przedsiębiorstwo PRODBRUK). 

Marcin Prandzioch 

TPD Kalety zdobyło pierwsze w historii istnienia klubu Mistrzostwo Polski  

27  czerwca odbyły się zawody 
rangi Mistrzostw Polski Par 

Klubowych Kadetów (kat. do lat 16)    
w Żołędowie.  
    W zawodach wystartowały pary z Żo-
łędowa, Leszna, Zielonej Góry, Święto-
chłowic, Torunia, Ostrowa i Kalet.  
    Zawody były bardzo trudne i wyrów-

nane. Tor jest bardzo wymagający i wy-
maga od zawodników dużych umiejętno-
ści.  
    Kalety reprezentowali Krzysztof Mar-
czak i Damazy Świder.  
    Zawodnicy nie byli faworytami ale 
doskonale byli przygotowani przez trene-
ra Piotra Kuder, który od dłuższego czasu 

przygotowywał ich do tych zawodów.  
    W pierwszym biegu zawodnicy wyko-
rzystali element zaskoczenia i pokonali 
parę z Ostrowa 6-4 . Potem było już tylko 
lepiej. Kalecianie wygrywali bieg za bie-
giem. TPD Kalety zdobyło pierwsze       
w swojej historii istnienia klubu Mistrzo-
stwo Polski! 
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Wyniki: 
 

1. TPD Kalety 36 
2. Mustang Żołędowo 35 
3. ZKS Zielona Góra 33 
4. Wiraż Ostrów 30 
5. Śląsk Świętochłowice 28 
6. TSŻ Toruń 25 
7. Astromal- Szawer Leszno 22  

II Rajd Rowerowy "Leśno Rajza" 2014  

28  i 29 czerwca około 75 rowerzy-
stów uczestniczyło w II Rajdzie 

Rowerowym szlakiem "Leśno Rajza".  
    Punktem wypadowym była Zielona, 
skąd wczesnym rankiem w sobotę i nie-
dzielę wyruszono na kilkudziesięciokilo-
metrowe wycieczki po okolicznych la-
sach i miejscowościach.  
    Rajd organizowały gminy: Kalety, 
Świerklaniec, Woźniki i Koszęcin.  
    Pierwszego dnia rajdu cykliści, uroczy-
ście odprawieni na miejscu wyjazdu 
przez burmistrza miasta Kalety p. Klau-
diusza Kandzię, zwiedzili zalaną kopalnię 
rud żelaza w Bibieli, park w Świerklańcu, 
a w nim m.in. Pałac Kawalera (powitanie 
w parku zorganizował włodarz gminy- 
pan Kazimierz Flakus). Następnie udali 
się do Nakła Śląskiego, gdzie mieli oka-
zję zwiedzić pałac Donnersmarcków 
oprowadzeni przez specjalistę w tej dzie-
dzinie- p. dr Arkadiusza Kuzio- Podruc-

kiego. Po posiłku regeneracyjnym ruszo-
no w drogę powrotną przez zalew Nakło- 
Chechło, stawy Gierzyna w Miasteczku 
Śląskim i Kalety. Do Zielonej udało się 
dotrzeć tuż przed nadchodzącą burzą, ok. 
godz. 17.00.  
   Na niedzielę wy-
znaczono dłuższy 
od c i n ek  t r a s y.          
Z Zielonej znaczki 
"LR" poprowadziły 
w stronę Woźnik, 
gdzie na rynku         
o swoim mieście 
poopowiadał bur-
mistrz Alojzy Ci-
chowski. Była oka-
zja zobaczyć od 
środka urokliwy 
kościółek św. Wa-
lentego i pooglądać 
piękno okolicy ze 

wzniesienia zwanego "Coglową Górką". 
(Bardzo) Mało używanym niebieskim 
szlakiem grupa udała się następnie przez 
Lubszę do rezerwatu Góra Grojec, skąd 
wróciła do centrum Kalet na posiłek.  
    W godzinach popołudniowych rowe-
rzyści dotarli do Koszęcina. Zwiedzili 
m.in. kościół św. Trójcy i gościli na 
obiektach GOSiR-u, gdzie o funkcjono-
waniu tej właśnie instytucji i trwającym 
remoncie basenu opowiedział sam dyrek-
tor- p. Kazimierz Wierzbicki. Po krótkiej 
wizycie na trwającym właśnie święcie 
ZPiT "Śląsk" ruszono w stronę Piłki, 
skąd, już w strugach padającego deszczu, 
przez Pustą Kuźnicę, Koty i Mikołeskę, 
grupa najtwardszych i najbardziej wy-
trzymałych rowerzystów dojechała do 
Kalet i Zielonej. 
   Rajd "Leśno Rajza 2014" 28 i 29 
czerwca poprowadził rzecznik prasowy 
UM w Kaletach- p. Jacek Lubos. Łącz-
nie, podczas obu ww. dni przebyto dy-
stans ok. 150 km (60 w sobotę, 90 w nie-
dzielę).   

Zarząd Klubu TPD Kalety 
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Można by tu  wymienić autostradę A1, port lotniczy Katowice, 
międzynarodową linię kolejową na Wybrzeże. Jesteśmy umiej-
scowieni w zielonej części Górnego Śląska, zwanej też Ślą-
skiem Białym. Naszym atutem, oprócz położenia geograficzne-
go, są walory przyrodnicze – zwłaszcza lasy, zbiorniki wodne, 
drogi leśne, mało intensywna zabudowa, w znacznej mierze 
zbudowana infrastruktura i lokalne atrakcje, które są często 
niezauważalne przez mieszkańców Kalet ale doceniane przez 
turystów i przybyszów.  
    Jakie korzyści przyniesie naszemu miastu członkostwo        
w sieci miast dobrego życia Cittaslow? Po pierwsze sama przy-
należność do elitarnego zrzeszenia około dwustu miast na świe-
cie: z Europy, Kanady, USA, Korei Południowej, Chin i Au-
stralii daje korzyści w sferze promocji i reklamy. Jest wyróż-
nieniem i szansą. Miasto może przyciągnąć nowych mieszkań-
ców, turystów. Korzyścią będzie również podejmowanie dzia-
łań proekologicznych – władze stowarzyszenia Cittaslow pod-
pisały dokument o współpracy z Unią Europejską w sprawie 
przystąpienia do programów finansowych UE, z których korzy-
stałyby gminy europejskiej części sieci. Miasta sieci Cittaslow 
podpisały również porozumienie o przystąpieniu do Europej-
skiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, co pozwoli na 
pozyskiwanie dodatkowych środków na rozwój, współpracę 
międzynarodową, wymianę młodzieży, spotkania dotyczące 
wymiany dobrych praktyk i rozwiązań. Promowana jest ekolo-
giczna produkcja i konsumpcja energii (solary, fotowoltaika, 
biogaz, pompy ciepła itp.) by konsument energii był jednocze-
śnie jej producentem (prosumentem), na który to cel miasta 
będą pozyskiwać środki unijne. W miasteczkach Cittaslow 
rozwija się nieuciążliwa gospodarka, rzemiosło, rolnictwo. 
Kalety są nowym członkiem tej sieci, korzyści z bycia miastem 
slow będą widoczne zapewne w najbliższych latach. Porównu-
jąc jakość życia w miasteczkach zwłaszcza zachodnioeuropej-
skich do naszego, na pewno odstajemy i mamy co nadganiać. 
Mamy jednak swoje atuty i warto te atuty wykorzystać by mia-
sto rozwijało się harmonijnie, a mieszkańcom żyło się coraz 
lepiej. 
    Warto podkreślić że władze niektórych państw doceniają 
ideę Cittaslow i udzielają wsparcia swoim miastom. W obra-

dach Zjazdu w Holandii uczestniczyli przedstawiciele rządu    
w osobach Komisarzy Królewskich tych prowincji, w których 
leżą miasta holenderskiej sieci Cittaslow. W Polsce patronat 
nad swoimi miastami objął zarząd województwa Warmińsko - 
Mazurskiego.  
    Cykliczne zjazdy delegatów są dobrą okazją by podpatrzeć 
dobre, sprawdzone pomysły innych miast i starać się prze-
szczepić na nasz grunt lokalny. Jakie projekty są realizowane 
przez miasteczka można zobaczyć na stronie stowarzysze-
niahttp:www.cittaslow.org  i www.cittaslowpolska.pl 
 

                Eugeniusz Ptak 

Kalety w sieci miast dobrego życia  
Cittaslow – sukces i realne korzyści  

(dokończenie ze str. nr 1) 

W  dniach 18-22 czerwca delegacja 
Miasta Kalety w składzie: Eu-

geniusz Ptak- przewodniczący Rady 
Miejskiej, Dariusz Szewczyk- zastępca 
burmistrza, Jacek Lubos- pełnomocnik 
burmistrza ds. Stowarzyszenia Cit-
taslow, przebywała na zebraniu Zgro-
madzenia Ogólnego przedstawicieli 
miast zrzeszonych w międzynarodo-
wym Stowarzyszeniu Cittaslow. 
   19 czerwca był dla Kalet dniem szcze-
gólnym, ponieważ w tym właśnie dniu, 
na I części konferencji, w niemieckim 
Aachen delegacja miasta odebrała z rąk 
samego przewodniczącego Stowarzysze-

nia Gian Luca Marconie-
go certyfikat pieczętujący 
kilkunastomiesięczne 
starania o członkostwo. 
Podobne certyfikaty 
otrzymały też inne pol-
skie miasta, w tym Rejo-
wiec Fabryczny, Dobre 
Miasto i Barczewo,         
a także kilkanaście miast 
z różnych części świata. 
    Nowo przyjęte miasta 
zaprezentowały swoje 
walory poprzez filmy 
promocyjne i prezentacje  

VII Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. 
 Aachen-  Vaals - Alphen-Chaam- Midden-Delfland, 18-22.06.2014 r.  
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multimedialne. Oklaski na stojąco dostała 
projekcja miasta Cowichan Bay z Kana-
dy. 
    Po obradach delegacje zwiedzały mia-
sto Aachen. Udały się też na tzw. 
„trójstyk” granic Niemiec, Holandii         
i Belgii. Miejscem noclegowym było 
Vaals, tuż za granicą holenderską. 
     Część druga konferencji odbyła się    
w oddalonym ponad 100 km od Vaals 
Alphen- Chaam- kolejnym holenderskim 
mieście członkowskim Stowarzyszenia. 
Ostatnia część obrad, podczas której od-
były się wybory nowych władz stowarzy-
szenia, miała miejsce w Midden- Del-
fland. Nowym przewodniczącym Stowa-
rzyszenia wybrano Stefano Pisani Sinda-

co – burmistrza 
włoskiego miasta 
Comune di Pollica. 
Nagrodę w Midden
– Delfland odebra-
ło też miasto Olsz-
tynek- niedawny 
opiekun wprowa-
dzający Kalety     
w szeregi organiza-
cji. 
   Delegacja wróci-
ła do Kalet w nie-
dzielę 22 czerwca. 

(jal) 

Kalety po raz kolejny w czołówce rankingu "Rzeczpospolitej"!  

M iasto Kalety zajęło 4 miejsce na 
Śląsku w rankingu najlepszych 

samorządów oraz 3 miejsce na Śląsku 
wśród gmin miejsko - wiejskich w ran-
kingu Innowacyjny Samorząd. Za-
szczytne 3 miejsce Kalety zajmują ex 
aequo z miastami Lubliniec oraz Imie-

lin.  
    W kategorii najlepsze gminy miejsko-
wiejskie w województwie śląskim wyżej 
uplasowały się tylko gminy Lubliniec 
(55,91 pkt.), Siewierz (51,61 pkt.) oraz 
Radzionków (51,55 pkt.). Kalety wyprze-
dziły takie miasta jak m. in. Woźniki, 
Wisłę, Strumień, Imielin, Lędziny, Sośni-
cowice, Myszków, Toszek i Ogrodzie-
niec.    
    „Sprawdziliśmy, jak miasta i gminy 
dbają o swój rozwój oraz o standard życia 

mieszkańców. Ale duże znaczenie miała 
też ocena stanu finansów ”. Tak Kapituła 
Rzeczpospolitej podsumowała wyniki 
rankingu, której przewodniczył były Pre-
mier RP i przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego prof. Jerzy Buzek. 
    Wśród kryteriów, które pozwoliły osią-
gnąć naszemu miastu sukces były m. in. 
wartość pozyskanych środków europej-
skich, wskaźnik zadłużenia oraz dynami-
ka wzrostu dochodów własnych.  

Klaudiusz Kandzia 

M iasto Kalety w dniu 23 czerwca 2014 roku podpisało umowę 
na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 

bieżni wokół boiska piłkarskiego Klubu Sportowego UNIA Kalety na 
kwotę 434.189,90 zł z czego połowa zostanie dofinansowana przez 
Ministerstwo Sportu.  
    Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„GRETASPORT”, Ilona Stańczyk, ul. Podlesie nr 17, 41-303 Dąbrowa 
Górnicza, który został wyłoniony po przetargu nieograniczonym w któ-
rym udział brało siedmiu przedsiębiorców a ceny kształtowały się od 
434.189,90 zł do 589.526,13 zł. Planowany termin zakończenia powyż-
szej inwestycji to 30 wrzesień 2014 r.   

Umowa na remont bieżni wokół boiska piłkarskiego KS UNIA Kalety podpisana  
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W  dniu 03 lipca 2014 r. 
odbył się odbiór koń-

cowy robót związanych z     
„Przebudowa dróg gmin-
nych, ulic Leśnej i Wolności, 
wymiana zużytych betono-
wych płyt drogowych typu 
t r y l i n k a  n a  n o -
we”. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo PPHU 
„INSTAL-BUDOTECH” 
Pana Jana Gorola z Kamie-
nicy. 
 
    W odbiorze poza przedsta-
wicielami Urzędu Miejskiego 
w Kaletach, na czele z zastęp-
cą burmistrza, uczestniczyli 
Radni Rady Miejskiej w Ka-
letach Pan Kazimierz Złotosz 
i Pan Przewodniczący Rady 

Miejskiej Eugeniusz Ptak. 
Koszt robót wynosi: 
Dla ul. Leśnej na kwotę brutto:    
   76.283,71 zł  
Dla ul. Wolności na kwotę brutto:  
   89.565,03 zł  
Na łączną kwotę 165.848,74 zł. 

Na  ulicy Łącznej, która do tej po-
ry nie posiadała żadnego oświe-

tlenia ulicznego zamontowano 7 wolno-
stojących latarni o wysokości 7 m ze 
źródłami świtała typu LED o mocy       
59-63 W.  
    Realizacja powyższego oświetlenia zo-
stała zrealizowana po przetargu nieograni-
czonym w którym uczestniczyło 9 oferen-
tów, oferując ceny od 83.838,18 zł do 
29.878,62 zł. Wykonawcą przedmiotowe-
go oświetlenia była firma „Instal-lux”, 
Ryszarda Rauchuta z Kamienicy Śląskiej  
z ceną realizacji - 29.878,62 zł.  

W mieście zainstalowano pierwsze oświetlenie  
uliczne LED  

Nowe wiaty trenerskie na stadionie miejskim w Kaletach  

D obiegają końca realizacje projek-
tów związanych z modernizacją 

stadionu miejskiego w Kaletach.  
    Przypomnijmy, że od 2013 roku pro-
wadzone były aż dwa projekty. Pierwszy 
pn. "Poprawa jakości infrastruktury spor-
towo - rekreacyjnej na cele imprez kultu-
ralno – sportowych poprzez modernizację 
i zakup wyposażenia stadionu w mieście 
Kalety – Leśnym Zakątku Śląska", finan-
sowany ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007 - 2013 oraz finanso-
wany ze środków Ministerstwa Sportu      
i Turystyki pn. "Modernizacja boiska 
wielofunkcyjnego na stadionie miejskim 

w Kaletach".  
    M i a s t o  K a l e t y         
w dalszym ciągu pro-
wadzi prace związane  
z modernizacją nasze-
go stadionu. W miesią-
cu czerwcu, ze środ-
ków własnych, przy 
murawie boiska piłkar-
skiego zamontowane 
zostały nowe estetycz-
ne  wiaty trener-
skie. Niebawem rozpoczną się prace nad 
modernizacją bieżni lekkoatletycznej 
wokół boiska piłkarskiego. 
    Realizacja wszystkich powyższych 

projektów sprawi, że nasze miasto będzie 
dysponowało w pełni zmodernizowanym 
i nowoczesnym kompleksem sportowo - 
rekreacyjnym.  Marek Parys 

Bolesław Gruszka 

Nowa instalacja solarna dla 
Klubu Sportowego  
Małapanew Kuczów  

(jal) 

Zakończono przebudowę ulic Leśnej i Wolności 

D la potrzeb Klubu Sportowego 
LKS Małapanew Kuczów Miasto 

Kalety wykonało instalacje solarną, 
tak jak wcześniej dla Klubu Sportowe-
go Unia Kalety.  
    Wykonana instalacja solarna zabezpie-
czy ciepłą wodę dla zawodników klubu  
w czasie treningów i rozgrywanych spo-
tkań.  
    Miasto Kalety planuje dalsze inwesty-
cje dla potrzeb LKS Małapanew Kuczów 
związane z remontem murawy boiska 
sportowego.  
    Wykonawcą instalacji solarnej był 
przedsiębiorca z naszego miasta a koszt  
jej wykonania wyniósł – 25.380,37 zł      
i został pokryty z budżetu miasta Kalety.  
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250 tys. zł środków zewnętrznych na zakup  
nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo -  

gaśniczego dla OSP Kalety 

Po  kilku latach starań Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kaletach bę-

dzie dysponowała nowoczesnym samo-
chodem ratowniczo - gaśniczym.  
    13 czerwca 2014 r. Miasto Kalety             
i OSP Kalety otrzymało informację           
z Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Straży Pożarnych RP województwa Ślą-
skiego o pozytywnym rozpatrzeniu wnio-
sku o dofinansowanie na zakupu średnie-
go samochodu ratowniczo - gaśniczego 
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej    
w Kaletach.  
    Wartość samochodu opiewa na kwotę 
650.000 zł, 400.000 zł zapewniło Miasto 
Kalety ze środków własnych, 150.000 zł 
pochodzić będzie z Budżetu Państwa na 
funkcjonowanie krajowego systemu ra-

towniczo gaśniczego oraz 100.000 zł       
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach.  
   Przetarg na zakup samochodu odbył się 
17 lipca, a wygrało go Przedsiębiorstwo 
„Bocar” z Wrzosowej za kwotę           
639.360,000 zł brutto. 
    Burmistrz Miasta Kalety składa ser-
deczne podziękowania I Wicewojewodzie 
Śląskiemu Andrzejowi Pilotowi oraz 
Radnemu Rady Miejskiej w Kaletach       
i Naczelnikowi OSP Kalety Kazimierzo-
wi Złotoszowi za pomoc i wsparcie przy 
procedurze pozyskania środków ze-
wnętrznych na zakup nowego pojazdu dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.  

Klaudiusz Kandzia 

Nowe urządzenia na placu 
zabaw w Miejskim  
Przedszkolu nr 1 

Przedszkolny plac zabaw został wzbo-
gacony o nowe urządzenia takie jak: 
huśtawka podwójna, trap ruchomy 
oraz pociąg drewniany.  
    Urządzenia firmy „FIGLER” o warto-
ści 6000 zł. zostały zakupione z dochodu 
uzyskanego podczas zabawy karnawało-
wej dla rodziców oraz ze środków Urzę-
du Miasta Kalety.  
    Dzieci kiedy rosną potrzebują dużo 
ruchu na świeżym powietrzu, a plac za-
baw jest prawdziwym rajem dla przed-
szkolaków. W czasie zabawy rozwijają 
swoją sprawność fizyczną a przy tym 
świetnie się bawią. Biegając, skacząc       
i bawiąc się, uczą się współpracy, kre-
atywności oraz współzawodnictwa. Ruch 
na świeżym powietrzu dostarcza bodź-
ców, których potrzebuje dziecko do pra-
widłowego rozwoju. 
   Dzięki nowym urządzeniom dzieci bę-
dą uczyły się koordynacji ruchów, rów-
nowagi oraz będą wzmacniały mięśnie 
całego ciała. 

Joanna Biadacz 

Remont remizy OSP Kalety w czynie społecznym 

W  związku z planowanym zaku-
pem średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kaletach,         
w miesiącu maju i czerwcu br. strażacy 
z miejscowej jednostki wykonali prace 
w obiekcie remizy. 
    Prace polegały na: modernizacji boksu 
garażowego, wymianie starej instalacji 
elektrycznej na nową, częściowej wymia-

nie centralnego ogrzewania oraz malowa-
niu ścian i sufitu całej remizy. Dodatko-
wo wyremontowano pomieszczenie gara-
żowe na sprzęt jak: sanie lodowe i dział-
ko wodne. 
    W wyżej wymienionych pracach naj-
większy udział mieli niżej wymienieni 
Druhowie: Kazimierz Złotosz, Henryk 
Złotosz, Łukasz Kłosek, Bronisław Zło-
tosz i Zdzisław Kozak. 

Trwa projekt „Razem przeciwko starości” 

W  dniach 9 i 10 lipca 30– osobowa 
grupa seniorów z Kalet przeby-

wała w partnerskim Vitkovie realizu-
jąc drugą część programu „Razem 
przeciwko starości”- „Polscy i czescy 
seniorzy żyją aktywnie”.  
   W ramach projektu dla całej 60– osobo-
wej grupy (30 seniorów reprezentowało 
Vitkov) odbyły się m.in.:  nauka jogi, gry 
w golfa, nordic– walking.  
   Następna część projektu będzie miała 
miejsce w Kaletach. Do naszego miasta 
w dniach 13-14 sierpnia zawitają senio-
rzy z Vitkova. Seniorzy wyjadą m.in. na 

wycieczkę na Jasną Górę, zwiedzać będą 
także okoliczne zabytki drewniane.   
    Zapraszamy do za-
pisów kolejną grupę 
mieszkańców naszego 
miasta. Warunek– 
wiek 55+. Pierwszeń-
stwo w zapisach będą 
mieć osoby, które do-
tychczas nie brały 
udziału w dwóch po-
przednich częściach 
projektu.  
   Zapisy pod nr tel. 

034 352-76-52. 
 Jacek Lubos 
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Spotkanie w sprawie organizacji kolejnego przetargu    
na grupowy zakup energii elektrycznej  

13  czerwca 2014 r. wójtowie i bur-
mistrzowie miast wchodzących 

w skład Grupy Zakupowej Energii 
Elektrycznej spotkali się w siedzibie - 
Urzędzie Miejskim w Kaletach, w spra-
wie organizacji kolejnego, wspólnego 
przetargu na zakup energii elektrycz-
nej.  
    Podczas spotkania ustalono kalenda-
rium działań skutkujących zakupem ener-
gii elektrycznej dla obiektów i oświetle-

nia dróg i miejsc pu-
blicznych Gmin. Usta-
lono, że w dalszym 
ciągu funkcje lidera 
grupy będzie prowa-
dziło Miasto Kalety. 
Podjęto również decy-
zję, iż nowy przetarg 
będzie obejmował 
okres czasowy 24 mie-
sięcy. Planowany ter-
min ogłoszenia prze-
targu to sierpień br.,    

a nowe stawki energii elektrycznej będą 
obowiązywały od         1 stycznia 2015 r.  
    Nie zmienił się także skład grupy zaku-
powej. Do wspólnego porozumienia       
w powyższej sprawie, tak jak w roku 
ubiegłym, przystąpiły gminy: Boronów, 
Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kochanowi-
ce, Kolonowskie, Konopiska, Krupski 
Młyn, Pawonków, Tworóg, Woźniki, 
Zbrosławice, Zębowice oraz Kalety.  

M iejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaletach informuje, że    

w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowa-
na została uchwała Rady Ministrów    
w sprawie ustanowienia rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych 
(M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. 
w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. 
poz.755).  
    Celem programu jest promowanie mo-
delu rodziny wielodzietnej i jej pozytyw-
nego wizerunku, umacnianie i wspieranie 

oraz zwiększanie szans rozwojowych       
i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin 
wielodzietnych.  
    W ramach programu została wprowa-
dzona Karta Dużej Rodziny. Jest to doku-
ment zapewniający specjalne uprawnie-
nia rodzinom z co najmniej trojgiem 
dzieci bez względu na dochód (dotyczy 
to także rodzin zastępczych oraz rodzin-
nych domów dziecka). Karta wydawana 
będzie bezpłatnie. Karta Dużej Rodziny 
uprawnia do zniżek, które oferowane są 
zarówno przez instytucje państwowe, jak 
i firmy prywatne (tańsze bilety na wyda-
rzenia kulturalne, wystawy, muzea, prze-

jazdy komunikacją publiczną a nawet 
wakacje). Lista miejsc i wysokość zniżek 
dostępna jest na stronie internetowej 
https://rodzina.gov.pl. Lista będzie aktu-
alizowana na bieżąco. Podmioty, które 
oferują ulgi i zniżki dla posiadaczy kart, 
są specjalnie oznaczone naklejką infor-
macyjną logo programu „Rodzina 3+”. 
    Wnioski o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny, są dostępne w Dziale Świad-
czeń Rodzinnych i Funduszu Alimenta-
cyjnego MOPS Kalety (parter budynku 
UM).  

Iwona Wręczycka 

Karta Dużej Rodziny  

W  dniu 11 czerwca br. komisja w składzie: Jacek Lubos- 
przewodniczący, Marek Parys i Agnieszka Kwoka- 

członkowie rozpatrzyła propozycje przysłane na konkurs 
związany z przedmiotami i potrawami dzięki którym Kalety 
będzie można zapamiętać na dłużej. 
    W kategorii "potrawa" zwyciężył KALEŚNIK zaproponowany 
przez restaurację "Gościnna" w Kaletach. Po przesłaniu propozy-
cji na konkurs przepyszny pokaz wraz z degustacją przeprowadził 
kierownik restauracji Michał Miłek. 
    W kategorii "gadżet promocyjny" napłynęły jedynie dwa zgło-
szenia. Jury nie zdecydowało się na wybranie żadnej z propozy-
cji. Autorzy zgłoszeń otrzymają nagrody pocieszenia, zaś kon-
kurs zostaje przedłużony do końca miesiąca sierpnia. 

(jal) 

Konkurs na produkt regionalny miasta Kalety (połowicznie) rozstrzygnięty  

O zalewaniu słów kilka. 
Apel do mieszkańców! 

W  związku z licznymi sygnałami  
docierającymi od mieszkańców 

dzielnic– publikujemy apel   o zwracanie 
większej uwagi na stan i udrożnienie 
rowów melioracyjnych przebiegających 
przez prywatne posesje.  
   Mieszkańcy  niektórych ulic w mieście   
po każdej większej ulewie mają problem    
z pozalewanymi podwórkami, ogródkami 
oraz piwnicami. Jednym z głównych powo-
dów tego stanu rzeczy jest lekceważenie 
drożności elementów odwadniających.  
    Poniżej publikujemy zdjęcie wykonane 
po ostatniej lipcowej nawałnicy.   
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I. Cel konkursu 
Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety 
do dbałości o piękno i estetykę swojego 
najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie 
w ludziach pasji ogrodniczej. 
II. Organizator 
Burmistrz Miasta Kalety. 
III. Uczestnictwo i zasady konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszy-
scy mieszkańcy Miasta Kalety, którzy 
posiadają ogródki przydomowe i/lub bal-
kony. 
2. Konkurs organizowany jest w dwóch 
kategoriach: 
a) najładniejszy ogród, 
b) najładniejszy balkon. 

3. W ocenie konkursowej brane będzie 
pod uwagę: 
a) w przypadku ogrodu: 
- ogólne wrażenie estetyczne ogrodu, 
- pomysłowość i oryginalność rabat, 
klombów, skalniaków, itp. 
- stan trawnika, 
- różnorodność roślinna, 
- ład, porządek i kolorystyka 

Regulamin konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród 

B urmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniejszy balkon i przydomowy ogród. Celem konkursu jest zachę-
cenie mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie 

w ludziach pasji ogrodniczej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody czekają!  

  Formularze zgłoszeń przyjmowane są do 14 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach (biuro nr 22 
– sekretariat).  

UWAGA KONKURS!  
Znów wybierzemy najładniejszy balkon i przydomowy ogród  

W  dniach 23-25 czerwca 2014 r. 18 uczest-
ników programu PO KL projektu syste-

mowego pt. „Ja też potrafię„ uczestniczyło        
w warsztatach nabywania kompetencji zawodo-
wych i umiejętności społecznych w Kościelisku.  
    Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne          
i nieaktywne zawodowo. Warsztaty prowadziła   
P. Renata Kula- psycholog Ośrodka Twórczej In-
terwencji z Krakowa.  
    Uczestnicy zdobywali warsztat w zakresie pozy-
skania zatrudnienia i poruszania się na rynku pracy 
wykorzystując własne możliwości i predyspozy-
cje. Szkolenie odbywało się w ramach środków 
pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 
 

Renata Czudaj – koordynator projektu.  

Znowu się szkolimy!  

W  dniu 10 czerwca 2014 r. odbyło 
się spotkanie beneficjentów 

projektu unijnego pn. „Ja też potra-
fię”. Priorytetu VII Promocja integra-
cji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój     
i upowszechnianie aktywnej integracji 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
    W projekcie udział bierze 18 osób bez-
robotnych i nieaktywnych zawodowo.    
W ramach projektu 9 osób zakwalifiko-
wano do kursu zawodowego 
„Magazynier z obsługą wózka jezdnio-
wego, z wymianą butli gazowych oraz 

obsługa kasy fiskalnej”, 6 osób rozpocz-
nie kurs „Bukieciarz-florysta- handlowiec 
z obsługą kasy fiskalnej oraz 3 osoby 
otrzymają kwalifikacje w zakresie 
„Opiekun osoby starszej 
i niepełnosprawnej, kwa-
lifikowana pierwsza po-
moc". W ramach aktywi-
zacji zawodowej osób 
bezrobotnych i nieak-
tywnych zawodowo 
przeprowadzone zostało 
już doradztwo zawodo-
we i odbędą się warszta-
ty nabywania kompeten-
cji zawodowych i umie-

jętności społecznych. Projekt realizowa-
ny jest od 01.01.2014 do 30.06.2015 r. 
Wartość projektu 183.056 zł. 
Renata Czudaj – kierownik MOPS 

Blisko 160.000 PLN środków europejskich na kursy zawodowe dla mieszkańców Kalet  
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

2 i 3 sierpnia w Kuczowie, na obiekcie LKS Małapanew, odbędzie się festyn rodzinny. 

26 sierpnia w parku w Jędrysku odbędzie się seans wieczornego kina letniego. 

13 i 14 sierpnia w Kaletach gościć będzie w ramach projektu „Razem przeciwko starości” grupa seniorów z partnerskiego Vit-
kova. Seniorzy z Kalet chętni do udziału w projekcie proszeni są o zapisy pod nr tel. 034 352-76-52 (warunki na str. nr 19). 

2 sierpnia w Zielonej rozegrane zostaną zawody w ramach Pucharu Polski w dog-trekkingu. 

             b) w przypadku balkonu: 
– ogólne wrażenie estetyczne balkonu, 
– pomysłowość i oryginalność, 
– ilość i jakość ekspozycji roślinnych, 
– ład, porządek i kolorystyka. 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest wypełnienie karty zgłoszenia zawie-
rającej: 
- imię i nazwisko, 
- adres, 
- numer telefonu, 
- kategorię konkursową, 
- zgodę na sfotografowanie wizerunku, 
ogrodu/balkonu i podanie wyników do 
publicznej wiadomości. 
- zgodę na przetwarzanie danych osobo-

wych. 
5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącz-
nik do regulaminu i jest dostępny na stro-
nie www.kalety.pl lub w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 22. 
Kartę można też wyciąć z bieżącego nu-
meru „Biuletynu Informacyjnego”. 
6. Zgłoszenia można składać do sekreta-
riatu Urzędu Miejskiego w Kaletach, pok. 
22, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14 sierpnia 2014 r. 
7. Przeglądu ogrodów i balkonów dokona 
Komisja konkursowa wyłoniona przez 
Organizatora do dnia 22 sierpnia 2014 r. 
(po uprzednim umówieniu terminu oglę-
dzin). 

8. Komisja konkursowa ogłosi listę zwy-
cięzców na stronie internetowej miasta 
Kalety www.kalety.pl. Wręczenie nagród 
nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej,      
o której zwycięzcy zostaną poinformowa-
ni pisemnie. 
9. Spośród zgłoszonych do konkursu 
ogrodów i balkonów komisja wyłoni 3 
najładniejsze ogrody oraz 3 najładniejsze 
balkony. Zwycięzcy otrzymają nagrody 
rzeczowe. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do 
sfotografowania wizerunku zwycięzców, 
ogrodu/balkonu oraz podanie tych foto-
grafii wraz z danymi osobowymi do pu-
blicznej wiadomości. 
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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 –53 (Janusz Maruszczyk),  

biuletyn@kalety.pl 
(reklamy tylko w plikach JPG) 
Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  
Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.    

Druk: Foto– Zymela, 42– 660 Kalety,  
ul. Drozdka 39, www.fotoidruk.pl,  

Nakład 1000 egz. 

Biuletyn Informacyjny  
Miasta Kalety  

       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   
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Sprzedam mieszkanie - osiedle ul. 1 Maja, 47 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 3 piętro, ogrzewanie C.O. wyremontowane. Tel. 34 357 71 74. 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Sprzedam działkę 910 m2, ul. Kosmonautów pomiędzy numerem 4 i 10. 

Kontakt telefoniczny: 32 284-11-22 


