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Klaudiusz Kandzia 

W  Zespole Szkół i Przedszkola  
w Miotku oraz w Przedszkolu 

Miejskim w Kaletach zakończyły się 
prace termomodernizacyjne.  

    Przypomnijmy, iż ramach dofinanso-
wanego w 85% z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go, wartego 4 127 245,69 zł projektu (po 

przetargu kwota wydatkowana 
n a  i n we s t yc j ę  w yn os i 
3.376.947,83 zł) pod nazwą  
„Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w mie-
ście Kalety”, zmodernizowano  
budynki szkoły w Miotku oraz 
Przedszkola Miejskiego w Kale-
tach.  Szkoła i przedszkole zy-
skały docieplenie styropianem   
i instalacje solarne wspomagają-
ce przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej, nastąpiła też wymia-
na i modernizacja instalacji cen-
tralnego ogrzewania wraz           
z wymianą kotłów C.O. 
   W najbliższych dniach nastąpi 
montaż instalacji solarnej na 
ciepłą wodę użytkową na bu-
dynku Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1.    
    Prace przy realizacji inwesty-

cji prowadzi Firma Usługowo– Handlo-
wa  p. Tomasza Rapcinskiego z Kalet. 

Nowy image budynków szkoły w Miotku i przedszkola miejskiego 

Listopad 

N
r 11 (259) 



 

  www.kalety.pl 

Str. 2    
BIULETYN INFORMACYJNY, LISTOPAD 2013 

Miasto Kalety zaprasza wszystkich mieszkańców na  
PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ 

DO WŁOCH 
NA KANONIZACJĘ  

BŁOGOSŁAWIONEGO  
JANA PAWŁA II 

 
RZYM-WATYKAN 

 23-28 kwietnia 2014 r. 
Program wyjazdu: 

DZIEŃ 1:  23.04 Wyjazd z Kalet  o godz. 9:00, przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię. 
 

 DZIEŃ 2:  24.04 Przyjazd do Stolicy Apostolskiej, wizyta w Bazylice Św. Piotra, krypty watykańskie - grób Papieża 
Jana Pawła II, czas na zakup pamiątek.  
Po zakończeniu zwiedzania, przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 
 

DZIEŃ 3:  25.04 Śniadanie, przejazd do Rzymu, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontanna di 
Trevi, Panteon, Plac Navona z fontanną czterech rzek, Plac Wenecki z ogromnym pomnikiem Wiktora Emanuela, 
pierwszego króla zjednoczonych Włoch, Wzgórze Kapitol, Forum Romanum, Koloseum.  
Po zakończeniu zwiedzania powrót do hotelu. Po drodze wjazd na Monte Cassino: cmentarz polskich żołnierzy II 
Korpusu, chwila zadumy nad grobem generała Andersa i jego żołnierzy,  obiadokolacja i nocleg. 
 

DZIEŃ 4: 26.04 Śniadanie przejazd do Rzymu i kontynuacja zwiedzania tego wspaniałego miasta, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg . 
 

DZIEŃ 5: 27.04  Śniadanie (suchy prowiant ) przejazd do Rzymu, Msza Św. Kanonizacja Błogosławionego Jana 
Pawła II,  czas wolny, obiadokolacja, wyjazd do Polski, przejazd przez Czechy i Austrię. 
 

DZIEŃ 6 : 28.04  Przyjazd do Kalet w godzinach popołudniowych  
 

Cena 1196  PLN / 1os.  
 
ŚWIADCZENIA: 
 
• Transport autokarem Lux, 
• 3 noclegi w hotelach*** pod Rzymem, pokoje 2, 3, 4 os., 
• 3 śniadania kontynentalne i 3 obiadokolacje, 
• Ubezpieczenie KL, NW + BAGAŻ , 
• Opieka pilota i przewodnika. 
 
CENA NIE OBEJMUJE: 
 
• Biletów wstępu, wjazdów do miast i przejazdów (kolejką, autobusami, metrem) 
• Napojów do kolacji 
 UWAGA: Koszt biletów wstępu i wjazdów do miast - ok. 50 EURO płatne na miejscu 
 

UWAGA! ZAPISY TYLKO DO 25 LISTOPADA. WARUNKIEM ZAPISU JEST WPŁATA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 
600 ZŁ OD OSOBY. 
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Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

7 listopada w Urzędzie Miejskim przyznano  stypendia burmistrza Miasta Kalety. 

27 października odbył się Rajd Rodzinny do Piłki i rezerwatu Jeleniak– Mikuliny. 

17 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej. 

7 listopada odbył się odbiór techniczny  remontu nawierzchni ulicy Lipowej. 

11 listopada w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielona” odbył koncert Miejskiej Orkiestry Dętej. 

9 listopada w Zielonej miał miejsce „II Bieg Niepodległości”. 

17 października likwidator KZCP zbył kolejną nieruchomość. Tym razem sprzedane zostało 1,4 ha terenu przy ulicy Lompy. 

11 listopada na „Orliku” rozegrano turniej piłkarski z okazji Dnia Niepodległości. 

30 października zakończyła się kolejna edycja prowadzonego przez MOPS Kalety projektu unijnego „Ja też potrafię”. 

7 listopada w Miejskim Domu Kultury odbyła się promocja książki Małgorzaty Brol pt. „Lipa- drzewo mojego życia”. 

   

11 listopada w mieście odbyły się uroczystości upamiętniające 95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

16 października w restauracji „Figaro” świętowali małżonkowie obchodzący w 2013 roku 25-lecie pożycia. 

17 października w Miejskim Domu Kultury odbyła się promocja tomiku poezji Pani Anny Dudek pt. „Bałagan w głowie”. 

3 listopada w Miejskim Domu Kultury miał miejsce, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno– Społeczne, wieczór  
poetycko– muzyczny pt.„Czas zadumy”. 

Podziękowanie 
    Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości naszego Jubileuszu 50 –lecia pożycia małżeńskie-
go w dniu 03.11.2013 r. w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa w Kaletach. 
    W tej podniosłej dla nas chwili obecność każdego z gości sprawiła, że mogliśmy poczuć się wyjątkowo, otoczeni życzliwymi ludźmi o wiel-
kich sercach. Dzięki Wam były to przeżycia, które dostarczyły nam wyjątkowych wzruszeń i na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 
    Szczególne podziękowania składamy Czcigodnym Księżom Wojciechowi Ciosmakowi i Piotrowi Adamskiemu za odprawienie uroczystej 
Mszy Świętej i wygłoszenie Słowa Bożego, Władzom Samorządowym Kalet na czele z Panem Burmistrzem Klaudiuszem Kandzią, Przewod-
niczącym Rady Miejskiej Panem Eugeniuszem Ptakiem oraz pracownikami urzędu Stanu Cywilnego i Miejskiej Orkiestrze Dętej, a także całej 
bliższej i dalszej rodzinie, przyjaciołom i wszystkim przybyłym, by razem z nami dziękować Bogu, który przez wszystkie lata błogosławi nam 
w życiu i pozwala cieszyć się wspólnym szczęściem. 

Maria i Eugeniusz Kopyciokowie 

BIULETYN INFORMACYJNY, LISTOPAD 2013 
„Kiedy ogarnie nas smutek, 
Zwątpienie czy rozpacz,  
Pamiętajmy, ż właśnie wtedy 
Bóg jest najbliżej nas 
Jeden krok od nadziei„ 
          (ks. Jan Twardowski) 

Serdeczne podziękowanie za modlitwy i udział w pogrzebie naszego kochanego męża, taty i dziadka 
ś. p. Antoniego Mol 

Rodzinie, sąsiadom, krewnym, znajomym, delegacjom– za obecność, pamięć oraz licznie złożone wieńce i kwiaty 
Składają 

Żona i córki z rodzinami 

Podziękowanie 

Serdeczne gratulacje 
 

pani Iwonie Gałeczka 
 

za zdobycie tytułu Philosophie doctorem in geochemia i obronę pracy naukowej pt. „Experimental and field  Studies of Basalt– 
Carbon dioxide interaction” na Uniwersytecie Islandskim  w Reykjaviku 

Składają sąsiedzi 

15 października w restauracji „Figaro” świętowali małżonkowie obchodzący w 2013 roku 50-lecie pożycia. 

Serdeczne gratulacje pani Iwonie Gałeczka 
za obronę pracy naukowej i uzyskanie tytułu doktorskiego na Uniwersytecie Islandskim  

Składają Burmistrz Miasta Kalety oraz Radni Rady Miejskiej.  
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Serdecznie podziękowania od Jacka i Jadwigi  za wsparcie dla ich córki Elizy Maruszczyk. 
Pomoc i zaangażowanie społeczności Kalet umożliwiło nam uratowanie jej przed śmiercią. 

  

    Eliza czuje się teraz bardzo dobrze. Po 3 tygodniach spędzonych w sanatorium wzmocniła się już na tyle, że prawie nie widać 
śladów tej ciężkiej operacji. Tylko brzydka blizna na piersi przypomina nam, że jest chora i co przeszła. Dodatkowo wciąż ro-
snąca ilość tlenu w krwi pomaga jej szybko dochodzić do siebie. Wyjeżdżaliśmy na operację z 77% saturacją i tendencją do du-
żych, częstych spadków. Aktualnie ma już 93 % - to prawie jak zdrowy człowiek. Nawet o tym nie marzyliśmy. Dla nas było 
najważniejsze, żeby zatrzymać ten postępujący proces degradacji jej organizmu. Prognozy lekarzy w kraju na szczęście się nie 
sprawdziły i możemy dalej cieszyć się naszym dzieckiem. Myślę, że teraz już w spokoju i przez długie lata. 
    Dziękujemy za pomocną dłoń. Jesteśmy dumni z postawy obywateli naszego miasta. Mam nadzieję, że wciąż ich serca pozo-
staną otwarte na tragedie dziejące się wśród nas, ponieważ czasy są trudne i może się okazać, że coraz więcej będzie takich sytu-
acji. 
    Najbardziej wzruszająca sytuacja podczas gromadzenia środków zdarzyła się wówczas, gdy pani z przedszkola opowiedziała 
nam, jak to pewien przedszkolaczek wrócił do domu i zaczął wysypywać pieniążki ze skarbonki, bo Eliza potrzebuje ich, żeby 
się wyleczyć. Było wiele wzruszających sytuacji, ale najważniejsze, że pomimo trudnej sytuacji w wielu domach, mieszkańcy 
Kalet mają duże serca i chętnie się nimi podzielą nawet z tak małą niepozorną osóbką jak sześcioletnia dziewczynka. Teraz, 
choć z medycznego punktu widzenia Eliza wciąż ma tylko połowę serca, to tak naprawdę dostała ich setki. Nie martwimy się, że 
będzie jeszcze kiedyś źle. Dziękujemy, że dzięki Wam możemy wreszcie się cieszyć. 
    Podjęliśmy decyzję, że pieniądze, które nie zostały wykorzystane na leczenie Elizy, zostaną przekazane innym dzieciom         
w podobnej sytuacji, ponieważ dla nich jedyną szansą na dalsze życie jest operacja. Niestety w Polsce sytuacja dzieci z ciężkimi 
wadami serca wciąż się pogarsza. Teraz, kiedy chodzę na kontrolę do kardiologów w Niemczech, dopiero dowiaduję się, jak 
było blisko nieszczęście i, że nasze przeczucia, by nie wierzyć opiekującym się naszym dzieckiem kardiologom, miały sens. 
Strach pomyśleć o tych dzieciach, których rodzice nie zdążą na czas nazbierać odpowiednich funduszy, a mają bardzo mało cza-
su na to, by zebrać tak ogromną kwotę. 

Jadwiga i Jacek Maruszczyk. 

10  października cała społeczność 
szkolna obchodziła Święto 

Drzewa.  
    Z tej okazji uczestniczyła w poranku 
ekologicznym, przygotowanym przez 
uczniów kl. I gimnazjum. W tym dniu 
rozstrzygnięto także dwa konkursy szkol-
ne. Oto wyniki: 

Las domem roślin i zwierząt 
kategoria-rysunek                                                                   
I. Jagoda Kupczak           
II. Jagoda Łukasik 
III. Julia Golus 
Wyróżnienia: Zuzanna Zok, Szymon 
Musik  
kategoria- makieta 
 I. Paweł Machura 
 II. Oliwia Mazur i Agata Porembska 
III. Natalia Żuk i Wiktoria Niewiadom-
ska 
      Wyróżnienia: Jakub Kolano, Julia 

Dymarek, Maria Kozak 
Rola lasu dla 

 człowieka i przyrody 
 I miejsce -  Wiktoria 
Król i Julia Kot 
 

    Akademia zakończy-
ła się występem dziew-
czynek z kółka tanecz-
nego. 
    Serdecznie dziękuje-
my P. Burmistrzowi 
Klaudiuszowi Kandzi 
za sfinansowanie na-
gród książkowych dla 
laureatów oraz P. Mi-
rosławie Potempie za 
zakup słodyczy dla 
uczestników konkursów. Słowa podzię-
kowania kierujemy także do P. Hanny 
Musik, która uszyła spódniczki dla ma-
łych tancerek. 

                                                                                                            
Iwona Nowak- Magiera 

Joanna Janczyk 
Beata Bacior 

Święto Drzewa w ZSiP w Miotku 
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Święto Drzewa w PSP nr 1 w Kaletach 

10  października- to Święto Drze-
wa. Powinniśmy o tym  dniu 

wszyscy pamiętać. Pamiętali o nim, jak 
co roku, uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kaletach.  
    Z tej okazji pod kierunkiem nauczycie-
la przyrody Ewy Bilińskiej, członkowie 
szkolnego koła ekologicznego „Ekoluby” 
przygotowali obchody tego święta oraz 
dołożyli wszelkich starań, aby, oprócz 
pięknej oprawy, uroczystość miała także 
edukacyjny i ekologiczny charakter. 
     Już we wrześniu nawiązana została 
współpraca z Nadleśnictwem Świerkla-
niec i Urzędem Miasta. Przeprowadzone 
zostały konkursy: plastyczny pt. „ Życie 
lasu” i fotograficzny pt. „ Czarodziejskie 
Drzewo”. Prace można było oglądać na 
wystawie zorganizowanej na korytarzu 
szkolnym.  W klasach IV-VI  na lekcjach 
przyrody została przeprowadzona poga-
danka pt.” 20 powodów dla których war-
to sadzić drzewa”. 
    Punktem kulminacyjnym obchodów 
Święta Drzewa była akademia, która od-
była się 10 października. Podczas uroczy-
stości uczniowie klasy V a należący do 
szkolnego koła ekologicznego „Ekoluby” 
przedstawili inscenizację ekologiczną 
pod tytułem „Nieszczęście w stumilo-
wym lesie”. Uroczystość uświetnili swą 

obecnością między innymi specjalista ds. 
ochrony środowiska Urzędu  Miasta Ka-
lety– Pani Ewa Czeluśniak oraz przedsta-
wiciel ds. edukacji z Nadleśnic-
twa Świerklaniec– Pani Joanna 
Piestrak, które, wraz z dyrekto-
rem szkoły Panią Dorotą Mań-
czak, wręczyli nagrody laure-
atom konkursów. Nagrody 
ufundował Urząd Miasta.  
    Na zakończenie akademii 
Pani Joanna Piestrak odpowie-
działa na pytania uczniów.  
    Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku Święto Drzewa      
w naszej szkole przyniesie no-
we, ciekawe pomysły i zdobę-
dzie jeszcze więcej zwolenni-
ków. 
Laureaci konkursów: 
plastyczny: „Życie lasu”  
I. Patryk Jelonek, Filip Parys, 
II. Agata Kot, Oliwia Marusz-
czyk, 
III. Paulina Osusznik, Zuzanna 
Maciejczyk, 
fotograficzny:  
„Czarodziejskie Drzewo” 
I. Agata Kot,  
II. Emilia Obłaczek, 
III. Daniel Mikołajewski. 

Członkowie koła: Agata Kot, 
Wiktoria Spałek 

16  października 2013 r. odbyło się 
uroczyste pasowanie na ucznia 

dzieci z klas I Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Kaletach. 
    W tym szczególnym dla dzieci dniu 
towarzyszyli im rodzice, a także zapro-
szeni goście na czele z Burmistrzem 
Klaudiuszem Kandzią, zastępcą burmi-
strza Dariuszem Szewczykiem, skarbni-
kiem miasta Renatą Sośnica oraz Ks. 
Proboszczem Wojciechem Ciosmakiem.  
    Po części artystycznej Pani dyrektor 
Dorota Mańczak wraz z Burmistrzem      
i ks. Proboszczem dokonali uroczystego 
pasowania na ucznia. Miasto Kalety dla 
każdej klasy ufundowało odtwarzacz 
„Boom Box”, które posłużą jako pomoce 
dydaktyczne w prowadzeniu zajęć. 
    Nowymi uczniami PSP nr 1 w Kale-
tach zostali: 
  
Klasa I a        
wych. mgr Jolanta Kamińska 
 

Adrian Brdonkała      
Julia Czaja                             

Klaudia Deptała                     
Mateusz Gałbas          
Filip Golek                 
Anna Howaniec         
Hanna Kamińska        
Natalia Kawałko        
Maja Klabis                
Aleksandra Kotala     
Małgorzata Kowalska 
Łukasz Kuder             
Natalia Łebek             
Kamil Osadnik           
Oliwer Rapczyński     
Radosław Stroba        
Aleksandra Strzebinczyk 
Anna Ślimok              
Weronika Szewczyk   
Miłosz Szołtysik         
Bartosz Walczak        
Julia Żylak                  
 
Klasa I b         
wych.  mgr Joanna Kurzeja 
 

Agata Bambynek       
Julianna Bonk             
Emilia Binek              

Olivier Cogiel             
Wiktoria Krus             
Oskar Kurc                 
Adam Machoń           
Sylwester Maciejczyk 
Jakub Madeja             
Szymon Makles             
Aleksandra Mazur      
Oliwia Meinert           
Wiktoria Michalik      
Patryk Mika                
Paulina Pieda              
Michał Piełka              

Pasowanie na ucznia w PSP 1 w Kaletach  
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Emilia Soporowska    
Oliwia Wojsyk           
 
Klasa I c          
wych.  mgr Halina Ulfik 
 

Emila Borucka            
Brajan Brzenska         

Zofia Czornik             
Witold Gabryś                       
Agnieszka Kazimierczyk       
Krzysztof Kopyciok   
Magdalena Kośniak   
Maja Kozaczka           
Martyna Lach             
Eliza Maruszczyk       

Julia Mazur                 
Oliwia Mazur             
Paulina Myrcik           
Natalia Ocelok           
Emila Pyka                 
Adam Wawrzyniak    
Matylda Wręczycka   
Alicja Ziora     

N auczyciele i pracownicy oświaty 
czynni i emerytowani z terenu 

całej gminy Kalety spotkali się 15 paź-
dziernika 2013 r. by wspólnie święto-
wać Dzień Edukacji Narodowej. 
    To święto nie tylko nauczycieli, ale 
wszystkich osób pracujących w oświacie. 
Z tej okazji wszystkim, którzy swoje ży-
cie zawodowe poświecili w szkolnictwie, 
burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia zło-
żył najserdeczniejsze życzenia w imieniu 
swoim, zastępcy Dariusza Szewczyka      
i przewodniczącego Rady Miejskiej        
w Kaletach Eugeniusza Ptaka. 
    Następnie odbyła się część artystyczna 
przygotowana przez uczniów i nauczy-
cieli, a tuż po niej wręczono nagrody 
dyrektorom kaletańskich placówek 

oświatowych: p. Dorocie 
Mańczak, p. Bożenie Dziuk, 
p .  J oa n n i e  B i a da c z ,                
p. Krzysztofowi Lisieckiemu 
oraz dyrektorom, którzy       
w bieżącym roku przestali 
pełnić tą funkcję: p. Jolancie 
Gansiniec i p. Joannie Ptak. 
Nagrody otrzymali także 
członkowie Zarządu Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej: 
p. Ruta Baranowska i p. Anna 
Kozub. 
    W uroczystości udział 
wzięli także radni Rady Miejskiej w Ka-
letach: Jan Klimek, Zuzanna Jelonek, 
radny Rady Powiatu Tarnogórskiego Jó-
zef Kalinowski, a także proboszcz parafii 

pw św. Józefa w Kaletach Jędrysku ks. 
Wojciech Ciosmak oraz wikary tej parafii 
ks. Marek Niewiadomski.  

Święto Edukacji Narodowej 
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W  dniach 23-26.10.2013 ucznio-
wie i nauczyciele z Zespołu 

Szkół i Przedszkola brali udział           
w pierwszym spotkaniu w ramach wie-
lostronnego projektu Comenius pt. 
”Pierwszy Etap – Niesamowite Dziecię-
ce Bajki”.  
    Gospodarzami były dwie szkoły – Na-
tional College Elena Cuza oraz szkoła dla 
uczniów o specjalnych potrzebach Con-
stantin Paunescu w Bukareszcie.  
    Gospodarze serdecznie powitali 
uczestników projektu chlebem i solą. 

Następnie uczniowie szkoły 
podstawowej przedstawili 
program artystyczny, zatań-
czyli rumuńskie tańce naro-
dowe, przedstawili tradycyj-
ną bajkę. Kolejnym punktem 
programu była prezentacja 
każdej ze szkół uczestniczą-
cych w projekcie.  Nauczy-
ciele zostali zapoznani z sys-
temem edukacji w Rumunii, 
obserwowali zajęcia odby-
wające się w National Colle-

ge Elena Cu-
za. Odbyły się 
również warsztaty teatral-
ne pod kierownictwem 
gościa specjalnego – tre-
nerki ze szkoły teatralnej 
Actor Kid. W kolejnym 
dniu goście zostali zapo-
znani ze specyfiką pracy w 
szkole Constantin Paune-
scu. Obserwowali zajęcia 
plastyczne, warsztaty kuli-
narne, zajęcia informatycz-

ne. Każda z uczestniczących szkół otrzy-
mała pracę plastyczną wykonaną przez 
uczniów szkoły specjalnej. Uczestnicy 
projektu mieli możliwość zobaczyć naj-
starszą część Bukaresztu. Nasza dwu-
dniowa wizyta dobiegła końca. Zespół 
Szkół i Przedszkola będzie gospodarzem 
w trakcie kolejnego spotkania szkół part-
nerskich. 

Projekt Comenius pt. ”Pierwszy Etap – Niesamowite Dziecięce Bajki”  

Bożena Dziuk 

W  październiku kaletańscy gim-
nazjaliści  oraz piątoklasiści    

z PSP nr 1 wzięli udział w siódmej 
ogólnopolskiej akcji grabienia liści 
kasztanowców. Jej celem  jest ograni-
czenie liczebności szkodnika tych 
drzew- szrotówkakasztanowcowiaczka.    
     Szrotówkakasztanowcowiaczek to         
owad, który atakuje liście kasztanowców. 
Zmagania z nim nie są łatwe, gdyż brak 
jest tak naprawdę skutecznego  oręża. 
Grabienie i utylizacja liści  jest najtańszą 
i najprostszą metodą walki z tym szkod-
nikiem. Jej efekt zależy od skali działa-
nia. Dlatego też postanowiliśmy pomóc 
kasztanowcom. 
    Do akcji przystąpiły wszystkie  szkoły  

w naszym  mieście: Publiczne Gimna-
zjum w Kaletach,   Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kaletach oraz Gimnazjum w  Ka-
letach Miotku pod opieką nauczycieli: 
Aleksandry Piecuch, Ewy  Bilińskiej oraz 
Iwony Nowak Magiery.  
     Najpierw ruszyliśmy na rekonesans 
gdzie w naszej gminie znajdziemy kasz-
tanowce  i w jakim są stanie, a następnie 
nawiązaliśmy współpracę z  referatem 
d.s. ochrony środowiska w Urzędzie Mia-
sta Kalety. Pani Ewa Czeluśniak w pełni 
poparła akcję. Wystarczyło następnie 
zawiadomić o  planowanym terminie, 
miejscu i liczbie uczestników. 
    Jak zwykle mogliśmy liczyć na popar-
cie. Urząd  udzielił wsparcia finansowe-

go, dzięki któremu mogliśmy zakupić 
worki i rękawice. Poinformowano też 
firmę wywożącą odpady z miasta. 
     Młodzież nie zawiodła. Kilkudziesię-
ciu uczniów  z wielkim zaangażowaniem 
przystąpiło do akcji, która odbyła się  pod 
koniec miesiąca- 30 i 31 października.  
Zebranych zostało kilkadziesiąt worków 
liści.  
     Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
kasztanowce będą zdrowe, a my nadal 
będziemy się nimi opiekować, bo aleja 
kasztanowa w pobliżu pałacu Donne-
smarcków w Zielonej jest miejscem prze-
pięknym i wartym zachowania. 

Ogólnopolska akcja grabienia liści kasztanowców  

Aleksandra Piecuch 
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W  dniu 22 października 2013r. 
do naszego przedszkola przy-

był pan asp. Stanisław Kotwin z Komi-
sariatu Policji w Kaletach w towarzy-
stwie Sznupka.  
    Dzieci bardzo serdecznie powitały 
gości i z zainteresowaniem słuchały krót-
kiej pogadanki z zakresu bezpieczeństwa, 
której celem było kształtowanie prawi-
dłowych postaw i zachowań wśród naj-
młodszych. Spotkanie przebiegało w bar-
dzo miłej atmosferze. Pan Policjant przy-
bliżył dzieciom zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze, zasady bezpie-
czeństwa podczas zabaw w ogrodzie 
przedszkolnym i w domu oraz zasady 
ograniczonego zaufania w stosunku do 
obcych. Funkcjonariusz odpowiadał na 
pytania stawiane przez dzieci. 
    Mimo, iż policjant ciekawie opowiadał 

to i tak największym zaintere-
sowaniem cieszył się Sznupek, 
z którym dzieci szybko się 
zaprzyjaźniły i nie odstępowa-
ły go nawet na chwilę. Każde 
dziecko miało okazję poznać 
Sznupka i zrobić sobie z nim 
pamiątkowe zdjęcie. Wszystkie 
maluchy obiecały, że będą sto-
sować się do poznanych zasad 
bezpiecznego zachowania na 
drodze oraz podczas spędzania 
wolnego czasu. 
    Dzieci podziękowały panu 
policjantowi za dobre rady 
oraz wręczyły pamiątkowe prezenty. 
    Miejskie Przedszkole nr 1 w Kaletach 
pragnie serdecznie podziękować panom 
policjantom z Komisariatu Policji w Ka-
letach za poświęcony czas, życzliwość     

i okazane serce w spotkaniu z przedszko-
lakami. 
 

Nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 
1 w Kaletach 

 Anna Franke - Sołtysik 

Wizyta Policjanta w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Kaletach  

15  października 2013, w restaura-
cji Figaro odbyło się spotkanie  

z jubilatami, którzy w bieżącym roku 
obchodzą jubileusz 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego.  
    Spotkanie zaszczycili swoją obecno-
ścią Poseł na Sejm RP Tomasz Głogow-
ski, I Wicewojewoda Śląski Andrzej Pi-
lot, Starosta Powiatu Tarnogórskiego 
Lucyna Ekkert oraz Proboszcz Parafii 
pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku Woj-
ciech Ciosmak. 
    Z ramienia Urzędu Miejskiego w Kale-
tach udział wzięli bur-
mistrz miasta Klau-
diusz Kandzia, Wice-
przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kaletach 
Ryszard Sendel oraz 
zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywil-
nego Lidia Chrobok. 
    Na uroczystości 
obecnych było 16 par 
świętujących w tym 
roku tak dostojną rocz-
nicę. Obecni goście 
złożyli jubilatom ser-
deczne życzenia, a 
Wicewojewoda Śląski 
Andrzej Pilot w imie-
niu Prezydenta RP 
dekorował pary mał-
żeńskie odznaczeniem 
za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Gości pod-

jęto smacznym, śląskim obiadem, był 
także czas na długie rozmowy przy ka-
wie. Na koniec jubilaci poproszeni zostali 
do zbiorowego zdjęcia. 
    Pary obchodzące jubileusz 50-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego w 2013 
roku: 
- Krystyna i Wiktor BALBIERZ 
- Gertruda i Herbert BOREK 
- Vera i Lucjan BRONDER 
- Ilza i Henryk FRITSCH 
- Stefania i Bernard GALIOS 
- Otylia i Stefan HADELKA 

- Irena i Jerzy HARTLIK 
- Henryka i Paweł JASZCZYK 
- Lidia i Walenty KOLANO 
- Maria i Eugeniusz KOPYCIOK 
- Teresa i Edward LISZCZYK 
- Zyta i Alfred MELKA 
- Kazimiera i Kazimierz MICHALIK 
- Jadwiga i Józef NAWRAT 
- Rozalia i Henryk PILARSCY 
- Krystyna i Rudolf SPAŁEK 
- Adelajda i Stefan ZGORZYŃSCY 

Spotkanie z jubilatami obchodzącymi 50-lecie małżeństwa  

Agnieszka Kwoka 
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Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego Państwa Marii i Eugeniusza Kopyciok  

W  dniu 29 października 2013 r. Burmistrz Miasta 
Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Rady 

Miejskiej w Kaletach Eugeniuszem Ptakiem oraz zastepcaą 
kierownika USC Lidią Chrobok odwiedzili dostojnych Ju-
bilatów: Państwa Marię i Eugeniusza Kopyciok obchodzą-
cych w tym roku 50 lecie pożycia małżeńskiego. 
    Z rąk burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej w Ka-
letach Państwo Kopyciok otrzymali nadane przez Prezydenta 
RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie, gratulacje oraz 
piękny bukiet kwiatów wraz z upominkiem okolicznościowym. 
Wszyscy złożyli Jubilatom serdeczne życzenia zdrowia i po-
myślności na dalsze lata życia.  

Agnieszka Kwoka 

W  środę, 16 października, w re-
stauracji Figaro miała miejsce 

uroczystość uhonorowania par Na-
szych mieszkańców, które przeżyły ze 
sobą w związku małżeńskim 25 lat.  
    „Srebrne gody” wraz z zaproszonymi 
świętowali Wicestarosta Powiatu Tarno-
górskiego Andrzej Elwart, burmistrz mia-
sta Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, Radna 
Janina Perz, Radny Jan Klimek oraz za-
stępca kierownika USC Lidia Chrobok. 
Wszyscy wymienieni złożyli szacownym 
jubilatom serdeczne życzenia dalszej 
pomyślności oraz wytrwania w swoich 
związkach co najmniej następnych 25 
lat.  
  Zakończeniem części oficjalnej było 
wspólne zdjęcie Jubilatów. 
25 lat zawarcia związku małżeńskiego 
świętowały w tym roku następujące pary: 

- Joanna i Wojciech Antczak 
- Jolanta i Bogdan Baron 
- Małgorzata i Daniel Bawecki 
- Bożena i Wilhelm Bronder 
- Irena i Antoni Buczek 
- Danuta i Konrad Dziadurscy 
- Beata i Andrzej Glinka 
- Irena i Piotr Gryc 
- Jolanta i Jacek Filipczyk 
- Teresa i Krzysztof Ibrom 
- Jolanta i Roman Jasierkowscy 
- Iwona i Brunon Jaszczyk 
- Iwona i Andrzej Jarząbek 
- Irena i Mariusz Joszko 
- Bronisława i Henryk Kampa 
- Iwona i Sławomir Karbowski 
- Jolanta i Horst Karmańscy 
- Grażyna i Czesław Kocyba 
- Rozalia i Krzysztof Kowalscy 
- Bogusława i Ryszard Kozub 
- Jolanta i Marek Maruszczyk 

- Elżbieta i Henryk Mazur 
- Teresa i Marian Musik 
- Halina i Ryszard Nawrat 
- Renata i Dariusz Olma 
- Bernadeta i Brunon Paweł-
czyk 
- Renata i Michał Płonka 
- Brygida i Zygfryd Popław-
scy 
- Barbara i Piotr Porembscy 
- Mirosława i Rafał Potempa 
- Barbara i Tadeusz Przy-
męcki 
- Jolanta i Henryk Przyrow-
scy 
- Lidia i Piotr Rogocz 
- Anita i Andrzej Spałek 
- Gabriela i Benon Watoła 
- Ruta i Lucjan Watoła 
- Ewa i Michał Wiatrek 
- Bernadeta i Dariusz Wons 
- Renata i Stefan Zając 
- Dorota i Marek Zok 

Srebrne gody 

Sprzedaż drewna  
opałowego i kominkowego  

pociętego na klocki 
 
 

Sosna– 140 zł/mp, 
Brzoza– 160 zł/mp, 

Dąb– 180 zł/mp, 
 
 

tel. 505 362 561,  
tel. 34 357– 83– 50   

Transport na terenie Kalet gratis. 

Agnieszka Kwoka 
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Kaletańskie obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości  

11  listopada 2013 r. w naszym mie-
ście odbyły się tradycyjne ob-

chody upamiętniające rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości.  
    O godzinie 10.00 w kościele parafial-
nym w Jędrysku odprawiona została uro-
czysta Msza św. w intencji ojczyzny,     
w której, oprócz mieszkańców miasta, 
uczestniczyły również poczty sztandaro-
we. Po mszy, na czele z miejską orkiestrą 

dętą, spod kościoła ruszył po-
chód w kierunku Pomnika Bo-
jowników o Wolność i Demo-
krację. Delegacje Urzędu Miej-
skiego, Rady Miejskiej, kaletań-
skich szkół, strażaków, Komisa-
riatu Policji w Kaletach, górni-
ków, KS Unia Kalety, Koła Plat-
formy Obywatelskiej w Kale-
tach oraz stowarzyszeń: Spo-

łeczno-Kul turalnego      
i Nasze Kalety, złożyły 
pod nim symboliczne 
wiązanki kwiatów.  
    Burmistrz miasta po-
dziękował za udział     
w urocz ystościach 
mieszkańcom, delega-
cjom, pocztom sztanda-
rowym oraz Miejskiej 
Orkiestrze Dętej pod 
batutą Mariana Lisiec-
kiego.  

Marek Parys 

 Święty Marcin w Kaletach  

W  środę, 13. listopada  odbyło się 
na terenie P SP 1 w Kaletach 

spotkanie z  miłosiernym  legionistą  
św. Marcinem.  
    Spotkanie rozpoczęło się od rozpalenia 
tradycyjnego ogniska wokół którego 
zgromadzili się uczniowie, rodzice, na-
uczyciele oraz zaproszeni goście. Obecni 
byli m.in.:  Burmistrz Miasta Kalety  Pan 
Klaudiusz Kandzia, Zastępca Burmistrza 
Pan Dariusz Szewczyk, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Eugeniusz Ptak, Pan 
Jan Bomba, ksiądz Krzysztof Sędłak, 
oraz ksiądz Marek Niewiadomski.  
    W blasku ogniska na koniu wjechał  
św.  Marcin, w tradycyjnym stroju rzym-
skiego legionisty, a uczniowie klas VI 
przedstawili  historię jego życia. Po krót-
kiej inscenizacji uczniowie klas I –III 
wraz z Panią Danutą Dziuk wykonali 

kilka piosenek o świętym Marcinie, 
po którym Pan Burmistrz i Pan 
Bomba rozdali nagrody i dyplomy 
uczniom biorącym udział w konkur-
sie plastycznym „Święty Marcin        
i jego przesłanie”. Następnie ucznio-
wie z zapalonymi lampionami, które 
przygotowali w szkole,  przeszli       
w korowodzie prowadzonym przez 
rzymskiego legionistę na koniu  uli-
cami wokół szkoły. Uczniowie uczą-
cy się języka niemieckiego odśpie-

wali piosenki o św. Marcinie, których  
nauczyli się na lekcjach. Po przyjściu na 
plac szkolny wszyscy uczestnicy mogli 
poczęstować się tradycyjnymi rogalami    
i gorącą herbatą. Wszyscy przybyli mieli 
także okazję do podziwiania prac naszych 
uczniów  oddanych na konkurs. Dzięku-
jemy wszystkim za przybycie i udział w 
imprezie. Dziękujemy także tym wszyst-
kim,  którzy okazali pomoc przy organi-
zacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
spotkania.  
    A oto, co o tym bohaterze głosi  legen-
da:   
    Święty Marcin urodził się około 316 
roku w Panonii na Węgrzech. Ojciec jego 
był rzymskim legionistą. Gdy Marcin 
miał 10 lat zamieszkał z rodzicami we 
włoskim mieście Pavia. W wieku 17 lat  
został legionistą. W pewien zimowy wie-

czór jechał na swym koniu, zmierzając do 
domu. Kopyta głucho dudniły o zmarz-
niętą ziemię, a jeździec mocniej otulił się 
płaszczem przed przejmującym zimnem. 
Nagle na skraju drogi dostrzegł skuloną 
postać. Gdy podjechał bliżej, zobaczył 
półnagiego nędzarza. Bez wahania oddal 
mu połowę swojego podszytego futrem 
płaszcza i otulił nim biedaka. Tej samej 
nocy Marcin miał niezwykły sen. Śniło 
mu się, że to sam Jezus Chrystus przybrał 
postać biedaka. Te wydarzenia odmieniły 
jego życie, Marcin zdecydował się wstą-
pić na drogę kapłaństwa, a w roku 339, 
gdy miał 23 lata, przyjął chrzest. Wiele 
lat później, w roku 371 wbrew swej woli, 
został wybrany na biskupa Tours. Ucie-
kając przed posłańcami mającymi poin-
formować go o tym zaszczycie, postano-
wił ukryć się w komórce z drobiem. Jed-
nak gęsi ani myślały siedzieć cicho i gło-
śnym gęganiem zdradziły kryjówkę Mar-
cina. Marcin musiał wyjść z ukrycia         
i przyjąć sakrę biskupią. Od tamtej pory 
gęś - zwana gąską świętomarcińską, stała 
się atrybutem świętego Marcina i jest 
przedstawiana na jego licznych wizerun-
kach. 8 listopada 397 lub 401 roku Mar-
cin oddał "ciało ziemi a duszę Bogu", zaś 
11 listopada jego szczątki sprowadzono 
do Tours. 

Zuzanna Jelonek 
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Plener malarski grupy 
„Inspiracje” 

 

W dniach 10-12 października w Zako-
panem odbył się plener malarski grupy 
plastyków „Inspiracje” zorganizowany 
przez dyrektora MDK Mariana Lisiec-
kiego, który zapewnił nam nie tylko 
wspaniałe warunki pobytu, ale i sło-
neczną pogodę.  
    W czasie wolnym zwiedzaliśmy Kru-
pówki, Gubałówkę, skocznię i okolice 
Doliny Kościeliskiej. Uczestniczyliśmy 
w zorganizowanym wieczorze góralskim, 
przy ognisku i kapeli.  
    Pobyt w Zakopanem był okazją nie 
tylko do malowania, ale i integracji gru-
py. Namalowane obrazy postaramy się 
pokazać na najbliższej wystawie. Dzięku-
jemy panu burmistrzowi Klaudiuszowi 
Kandzi, oraz dyrektorowi. MDK Maria-
nowi Lisieckiemu za umożliwienie nam 

uczestniczenia w przepięknym plenerze 
malarskim w górach, które o tej porze 
roku nabierają szczególnych barw.  

Dorota Kłosek 
 

Klub Seniora w Sali Koncerto-
wej im. Adama Didura Opery 

Śląskiej 
 

13 października 2013 r., z inicjatywy 
Pani Róży Kowolik, członkowie Klubu 
Seniora działającego przy Miejskim 

Domu Kultury w Kaletach 
wzięli udział w Operze Ślą-
skiej w Bytomiu w spotkaniu 
z cyklu Salon Poezji i Muzyki 
Anny Dymnej pt. "Przez je-
sień do serca".  
    Gośćmi niedzielnego Salonu 
byli - Monika Szomko - byto-
mianka, absolwentka prywat-
nej, krakowskiej szkoły aktor-
skiej Lart studio i Studium 
Aktorskiego przy Teatrze im. 
Stanisława Wyspiańskiego w 
Katowicach. O oprawę mu-
zyczną zadbał akordeonista - 

Kacper Gładys.  

    W programie poetyckiego spotkania 
zaprezentowane zostały wiersze autor-
stwa m. in.: Jarosława Iwaszkiewicza, 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Juliana Tuwima, Adama Asnyka, Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Agniesz-
ki Osieckiej, Stanisława Grochowiaka, 
Leopolda Staffa, oraz utwory muzyczne 
m.in. II walc Dymitra Szostakowicza, 
"Pod dachami Paryża" i "Pettite    bo-
utique".  

Marian Lisiecki 
 

Promocja tomiku poezji pani 
Anny Dudek pt.  

"Bałagan w głowie"  
 

17 października 2013 r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kaletach im. 
prof. Henryka Borka odbyła się pro-
mocja tomiku poezji pani Anny Dudek 
pt. "Bałagan w głowie". 
    Na spotkanie przybyli: Burmistrz Mia-
sta Kalety - Klaudiusz Kandzia, przewod-
niczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak 
wraz z radnymi: Blandyną Kąkol, Janiną 
Perz, Ireną Nowak, Mirosławą Potempą, , 
Marią Wiatrek, Zuzanną Jelonek, Janem 
Klimkiem, Edwardem Drabikiem, Zyg-
muntem Mirowskim, Grzegorzem Krupą, 
Robertem Grycem, Kazimierzem Złoto-

szem; przedstawiciele szkół     
i instytucji z terenu miasta, 
członkowie rodziny i wielu 
przyjaciół poetki.  
Gościem specjalnym był Poseł 
Prawa      i Sprawiedliwości- 
pan Jerzy Polaczek,  w latach 
2005–2007 minister transportu 
w rządach Kazimierza Marcin-
kiewicza i Jarosława Kaczyń-
skiego. 
    Na spotkaniu wiersze poetki 
recytowała młodzież ze świe-
t l i c y  ś r o d o w i s k o w e j 
"Przystań". 
    Wydanie tomiku sfinanso-

wała kaletańska radna, pani Blandyna 
Kąkol.     
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     Autorka tomiku –  p. Anna 

Dudek urodziła się w Kaletach. Ukończy-
ła L.O. im. S. Sempołowskiej w Tarnow-
skich Górach. Od lat publikuje w prasie 
lokalnej, m.in. w kaletańskim 
"Biuletynie", "Życiu Lublinieckim", 
"Naszym Dzienniku" i magazynie literac-
kim "Akant".  
    Tomik "Dokąd idę" wydany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaletach 
był jej debiutem wydawniczym. W 2010 
r. otrzymała wyróżnienie w konkursie 
„Promień nadziei” w Tomaszowie Mazo-
wieckim, podobnie w roku następnym.  
W 2011 r. wydala tomik poezji "Ślady 
skrzydeł". 
    W bieżącym roku wiersz "Gdy On 
zmartwychwstał " ukazał się w tomiku 
poezji "Po drugiej stronie miłości", który 
był pokłosiem III Międzynarodowego 
konkursu Poetyckiego o „Puchar Wy-
dawnictwa Św. Macieja Apostoła". 

Marcin Walczak 
 
Wieczór Poetycko – Muzyczny 
pt. „CZAS ZADUMY” przygo-
towany przez Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne  
w Kaletach  

Dnia 3.11.2013 r. o godzinie 17.00         
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach 
miał miejsce Wieczór Poetycko – Mu-
zyczny pt.” Czas Zadumy”. 
     Są dni pełne radości i szczęścia, ale są 
też inne – pełne zadumy i smutku. Jest to 
czas, kiedy wspominamy najbliższych, 
ponieważ nie odeszli zupełnie, są w na-
szej pamięci, sercach, wspomnieniach. 
    Zostały przygotowane wiersze pełne 
bólu, zadumy, wspomnień poetów zna-
nych i mniej znanych- m. in. .wiersze 
Broniewskiego, Tuwima, ks. Twardow-
skiego, Okonia, oraz wiersze naszej kole-
żanki Marii, które recytowały panie ze 

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
w Kaletach.  
    Niezwykłą oprawę artystyczną przygo-
towali młodzi muzycy: Beata Mazgaj – 
skrzypce; Gabriel Frankowski – forte-
pian; Kamil Kubica – trąbka. Podkład 
muzyczny do wierszy, oprawę artystycz-
ną przygotowali Dorota Mazan i Tomasz 
Breguła.  
    Dziękujemy dyrektorowi Miejskiego 
Domu Kultury p. Marianowi Lisieckiemu 
za udostępnienie sali widowiskowej oraz 
p. Lucjanowi Żłobickiemu . Dziękujemy 

mieszkańcom Kalet za tak 
liczne przybycie na nasz 
spektakl oraz publiczności      
z innych miejscowości ta-
kich jak Tarnowskie Góry, 
Sadów, Świerklaniec.  

Teresa Kubanek 
 

Czas zadumy 
 

Jest 3 listopada 2013r. 
Na dworze wieje jesienny 
wiatr, rozrzucając resztki 
opadłych liści z drzew. 
Dzień jak wiele innych 
podczas  jesieni. Spoglą-
dam przez okno. Ciemno 
już i pada deszcz.  Z b l i ż a 

się godzina siedemnasta.  
    W Domu Kultury za chwilę 
odbędzie się Wieczór Poetycko- Muzycz-
ny pt. "Czas Zadumy" przygotowany 
przez Stowarzyszenie Społeczno- Kultu-
ralne. Deszczowa aura nie przeraża mnie. 
Po wejściu na salę, widzę komplet gości. 
Ucieszyłam się, że przyszło, aż tylu 
mieszkańców.  
    Spotkanie też nie byle jakie. 
"Czas Zadumy" te słowa mówią tak wie-
le. Grupa pań ze Stowarzyszenia czyta 
wiersze autorstwa wielu znanych i mniej 
znanych osobowości. Są też wiersze 
pani Marii Rogocz. Wsłuchana w treść 

czytanych wierszy, my-
ślałam nad sensem ży-
cia. W trakcie czyta-
nych wierszy słychać 
muzykę. 
Spokojną i nadającą 
powagi wieczorowi. 
Podczas tego wieczoru 
zaprezentowało się tro-
je młodych muzyków, 
grających na skrzyp-
cach, fortepianie i trąb-
ce. Jaką zdolną mamy 
młodzież- pomyślałam 
zasłuchana.  
    Stowarzyszeniu Spo-
łeczno-Kulturalnemu 

n a l e ż ą  s i ę  p o d z i ę k o w a n i a 
za ten wieczór. Sądzę, że w moich prze-
myśleniach nie będę sama. Powielą je 
mieszkańcy Kalet siedzący na widowni.  

Małgorzata Brol 
 

Uniwersytet trzeciego wieku     
w Miejskim Domu Kultury  

w Kaletach  
 

Z radością informuję, że Miejski Dom 
Kultury planuje otworzyć w styczniu 
2014 r. uniwersytet III wieku.  
    Otwarcie Uniwersytetu zależne będzie 
od ilości chętnych. Czynimy również 
starania by w Miejskim Domu Kultury w 
Kaletach powstał Uniwersytet Dziecięcy 
po nazwą "Zabawa i Nauka" o czym po-
informuję wkrótce.  
    Przyjdź i zapisz się- bo na naukę nigdy 
nie jest za późno. 

 Marian Lisiecki 
 

Optymistyczna   
wiadomość! 

 

Z informacji przekazanej mi przez  
Pana Mariana Lisieckiego -  dyrektora 
naszego  Miejskiego Domu Kultury,     
a potem potwierdzonej na stronie in-
ternetowej Urzędu  Miasta wynika, że 
Kalety doczekają się niebawem 
„Uniwersytetu  III  Wieku„. 
     Nie jest to coś zupełnie nowego, bo   
w wielu miastach i gminach takie uniwer-
sytety działają od kilku lat (np. w Tar-
nowskich Górach, Lublińcu czy Koszęci-
nie). Uniwersytet jest nowością dla  Ka-
let. Muszę przyznać nieskromnie, że już  
wielokrotnie zwracałam się do władz  
naszego miasta z  propozycją  jego  utwo-
rzenia, deklarując nawet wydatną pomoc  
naszego Stowarzyszenia  Społeczno – 
Kulturalnego w jego utworzeniu lub    
prowadzeniu.   Ale,    ponieważ      wiąże                                                                               
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się to z jakimś pieniędzmi na organizo-
wanie działalności, temat ten był odsuwa-
ny na bliżej nieokreśloną przyszłość. Za-
pewne nasi mieszkańcy spotkali się już   
z taką nazwą i organizacją, ale pokrótce 
przybliżę cel jego założenia i zakres dzia-
łalności.      
   Otóż „Uniwersytet  III Wieku” to orga-
nizacja pozarządowa, skupiająca ludzi    
w wieku poprodukcyjnym, zarejestrowa-
na w sądzie rejestrowym z przyjętym  
statutem, wybranym zarządem i różnymi  
wymaganymi dokumentami, działająca  
społecznie. Celem działania jest stworze-
nie możliwości ludziom starszym, którzy 
podobno mają dużo czasu, rozwijania  
swoich zainteresowań w różnych dziedzi-
nach, słuchanie wykładów na interesujące 
tematy, udział w zajęciach fakultatyw-
nych, np. nauka języków obcych, organi-
zowanie kursów np. komputerowych,  
pogłębianie różnych umiejętności, np.    
w malarstwie, tańcu, itp. w zależności od  
zainteresowań uczestników i możliwości 
organizatorów. Długo można by wymie-
niać czym zajmują się takie uniwersytety  
w różnych miastach, zależy to również od 
inwencji i umiejętności osób prowadzą-
cych. Dla podniesienia rangi takiej  
„uczelni” i zaspokajania pewnych ambi-
cji wprowadza się też specjalne indeksy, 
w których rejestruje się tematy wykładów 
lub prelekcji– nazwiska wykładowców 
itp. Tylko egzaminów i ocen się nie sto-
suje. Każdy uczestnik uczęszcza na zaję-
cia dla swojej przyjemności lub zaintere-
sowania, zaś potwierdzenia dokonuje się 
raz w roku. „Uniwersytet III Wieku” to 
wielka szansa dla ludzi starszych na spo-
tkania z innymi ludźmi w przyjemnej 
koleżeńskiej atmosferze, podnoszenia na 
wyższy poziom swoich umiejętności      
w różnych dziedzinach, na przyjemne 
spędzanie czasu. 
                                   Maria    Rogocz 

 
Promocja powieści  
Małgorzaty Brol  

"Lipa- drzewo mojego życia"  
 

7 listopada 2013 r. w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Kaletach im. prof. 
Henryka Borka odbyła się promocja 
powieści pani Małgorzaty Brol pt. 
„Lipa – drzewo mojego życia”. 
    Na spotkanie przybył Burmistrz Miasta 
Klaudiusz Kandzia wraz z przedstawicie-
lami Rady Miejskiej: Ireną Nowak, Jani-
ną Perz, Mirosławą Potempą, Blandyną 
Kąkol, Marią Wiatrek, Zygmuntem Mi-
rowskim, Robertem Grycem, Janem 
Klimkiem; a także mieszkańcy miasta, 

przyjaciele i rodzina pisarki. 
    Małgorzata Brol urodzona w Krośnie 
Odrzańskim woj. Lubuskie, od trzydzie-
stu lat jest mieszkanką naszego miasta. 
    W 2004 roku debiutowała zbiorem 
opowiadań "Kwiaty moja miłość". Sześć 
lat później wydała pierwszy tomik wier-
szy pt.”Graj moje serce.” 

    Później były bajki, w roku 2011 wyda-
ła książeczkę dla dzieci „Podwórkowe 
opowieści naszej babci”, rok później 
„Zaczarowany pierścionek” . 
    Kolejne tomiki jej wierszy ukazały się 
w ramach "Serii z Dębami", wydawanej 
już od wielu lat przez kaletańską Biblio-
tekę. W ramach tej serii promujemy kale-
tańskich poetów. W ubiegłym roku uka-
zał się tomik wierszy pt. „Cztery pory 
roku moich westchnień” 
    Po zakończeniu pierwszej części spo-
tkania, gdzie mogli-
śmy wysłuchać frag-
mentu książki, po ob-
darowaniu poetki bu-
kietem kwiatów przez 
pana Burmistrza autor-
ka bardzo długo pod-
pisywała swoją książ-
kę. 
    Tomik pani Małgosi 
jak i pozostałe wydane 
przez nas książki moż-
na nabyć  w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Kaletach. 

Marcin Walczak 

 

Koncert Miejskiej Orkiestry  
Dętej w Zielonej  

 

Kontynuacją miejskich obchodów Świę-
ta Niepodległości był poniedziałkowy 
popołudniowy koncert Miejskiej Orkie-
stry Dętej w Ośrodku Wypoczynkowym 
"Zielona".  

    Tłumnie przybyli całymi 
rodzinami mieszkańcy, wśród 
których nie zabrakło władz 
miejskich z Panem Burmi-
strzem Klaudiuszem Kandzią, 
sporą reprezentacją Rady Miej-
skiej z jej Przewodniczącym 
Panem Eugeniuszem Ptakiem 
na czele.  
    Wizerunek na nowo otwarte-
go, rewitalizowanego Ośrodka 
Wypoczynkowego, którego 
reprezentantem na poniedział-
kowej imprezie był Pan Piotr 
Świerc, odbiega znacznie od 
tego z przed powodzi w maju 
2010 roku. Nowoczesne wnę-
trze restauracji, przytulna at-
mosfera, w połączeniu z muzy-
ką zaprezentowaną przez na-
szych miejskich „dęciaków” 
pod batutą Pana Mariana Li-
sieckiego sprawiły, że to popo-
łudnie na długo utkwi nam      
w pamięci. Właściciel Ośrodka 
współorganizując występ po-

twierdził swoją chęć współpracy z Mia-
stem Kalety na niwie kulturalno- tury-
stycznej. Korzystając z okazji Pan Piotr 
Świerc zaprosił wszystkich zgromadzo-
nych na zabawę sylwestrową oraz inne 
imprezy sygnowane przez Ośrodek. Odno-
wiona „Zielona” to kolejna propozycja dla 
turystów i gości chcących atrakcyjnie spę-
dzić czas  w „Leśnym Zakątku Śląska”.  

 
Radny Rady Miejskiej  

Zygmunt Mirowski 
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S eniorzy LKS Małapanew Kuczów 
rozegrali w niedzielę 27 paździer-

nika swoje ostatnie spotkanie w B– 
klasie w rundzie jesiennej sezonu    
2013/14 i zremisowali z drużyną z LKS 
Droniowice 1:1. Po dobrym podaniu 
Mirosława Krysika bramkę zdobył 
Piotr Korzekwa.  
    Przez całą rundę nasi zawodnicy roze-
grali 10 spotkań notując 5 zwycięstw,     
3 remisy i 2 porażki, zdobyli 18 punktów 
i zajmują 3 miejsce w tabeli. To bardzo 
dobry wynik, z którego wszyscy się cie-
szyliśmy podczas zakończenia sezonu, 
które miało miejsce po ostatnim meczu  
w Klubie w Kuczowie. 
    Pragnę wyrazić serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy się do tego wyniku 
przyczynili. Na pierwszym miejscu  tre-
nerowi Michałowi Budnemu, za prowa-
dzenie naszej drużyny, cenne uwagi, od-
byte treningi oraz rozegrane mecze. 
Przede wszystkim dziękuję za Jego profe-
sjonalizm w podejściu do pracy oraz iście 
sportową atmosferę wokół ławki trener-
skiej. 
    Dziękuję wszystkim zawodnikom, 
którzy wchodzili w skład tej drużyny. 
Dziękuję za waszą chęć do gry, wkład 
osobowy, treningi, mecze oraz wszystko 
to, co odgrywa ważną rolę w sporcie – 
dobrą atmosferę w szatni! Wynik świad-
czy tylko o waszych umiejętnościach, 
waszej ciężkiej pracy i woli walki! Dzię-
kuję za wszystko! 

    Dziękuję Panu v-ce Prezesowi Jerzemu 
Bonk za poświęcony czas dla drużyny, 
Jego zaangażowanie i nadzór nad sprawa-
mi organizacyjnymi. 
    Dziękuję Panu Henrykowi Malchrzyk 
– gospodarzowi oraz Pani Dorocie za 
dyspozycyjność czasową, wykonane pra-
ce, sumienność oraz dodatkowo poświę-
cany czas. 
    Korzystając z okazji bardzo dziękuję 
także Panom Eugeniuszowi i Dariuszowi 
Tomys. 
    Pozostaje mi tylko wierzyć w sukces 
tej drużyny w rundzie wiosennej i popro-
sić wszystkich o wsparcie ich w walce     

o jak najwyższe noty. 
Marcin Wypych 

Prezes LKS Małapanew Kuczów 
 
Na zdjęciu stoją: 
górny rząd od lewej: Marcel Janus, Paweł 
Popierz, Bogdan Langner, Krzysztof Ku-
der, Mateusz Wojsyk, Tomasz Przyrow-
ski, Kamil Buszka, trener Michał Budny, 
Aleksander Pietryga, Marcin Nokielski. 
Dolny rząd od lewej: Piotr Parys, Piotr 
Korzekwa, Mirosław Krysik, Patryk Ko-
cyba, Krzysztof Kłosek, Sebastian Żylak, 
Piotr Popierz, Mateusz Ogrodnik 

Remis na zakończenie rundy jesiennej 

Udana runda jesienna Unii Kalety 

10  punktów więcej 
niż rok temu o tej 

samej porze– to dorobek 
drużyny prowadzonej 
przez trenera Sebastiana 

Lebka w rundzie jesiennej sezonu   
2013/2014. 
    Niewątpliwie wielka w tym zasługa 
samego szkoleniowca, który potrafił 
stworzyć zdolny powalczyć z każdym 
kolektyw z grupy piłkarzy, którzy na 
wiosnę spadli już teoretycznie do klasy  
A i tylko sprzyjającemu zbiegowi oko-
liczności zawdzięczali pozostanie w czę-
stochowskiej lidze okręgowej VIGO. 
   Jesienią Unia poradziła sobie dosyć 
dobrze. Mimo kilku pechowych wpadek 
Unici zawsze potrafili się podnieś i uni-
kali ciągu porażek, do którego w ubie-
głych sezonach zdążyli nas już przyzwy-
czaić. Na koniec rundy drużyna zremiso-
wała z liderem– Polonią Poraj 2:2, ale to 
goście mogli po tym meczu mówić          

o wielkim szczęściu. Za punkt w Kale-
tach, podczas najbliższej wizyty             
w OZPN, zarząd Polonii powinien po-
dziękować na Jasnej Górze. 
   17 listopada Unia rozegrała awansem 
pierwszy mecz rundy wiosennej– tym 
razem na Fabryczną przyjechała Victoria 
Częstochowa. Także ten mecz Unia roz-

strzygnęła na swoją korzyść wygrywając 
1:0.  
   Żal, że w tym roku piłkarze zakończyli 
już zmagania, ale trzeba wierzyć, że na 
wiosnę nie będzie gorzej. Pierwszy mecz 
o punkty Unia rozegra we Mstowie         
z Wartą.       

Jacek Lubos 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Z przyjemnością informujemy, że firma PRESTIGE Katarzyna Mol- Galios z siedzibą w Kaletach rozpoczyna 
właśnie realizację nowego projektu pt. „Fundamenty rozwoju małych odkrywców” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do dzieci 
w wieku 3-5 lat z gminy Kalety, dla których prowadzone będą zajęcia edukacyjne w nowo powstałej, dostoso-

wanej do potrzeb niepełnosprawnych przedszkolaków, placówce wychowania przedszkolnego „Mali            
Odkrywcy” przy ul. Leśnej 20 w Kaletach.  

W ramach projektu dzieci będą miały możliwość uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwojowych               
i terapeutycznych takich jak: j. angielski, rytmika, dogoterapia oraz uzyskają wsparcie specjalistów z zakresu 

psychologii i logopedii. Wykwalifikowana kadra pedagogów dysponować będzie sprzętem i oprogramowa-
niem wspierającym terapię logopedyczną oraz pomocami dydaktycznymi m.in. z zakresu edukacji polisenso-

rycznej. Dodatkowo dzieci będą mogły bawić się i rozwijać na nowo wyposażonym i ogrodzonym placu zabaw.      

Zapraszamy do udziału w projekcie .  

Więcej informacji o projekcie oraz zapisy przyjmowane są przez formularz znajdujący się na stronie           
internetowej Przedszkola www.maliodkrywcy-przedszkole.pl.  

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,        
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”               

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

Zakończenie sezonu 2013 w Speedrowerze  

W  sobotę 26 października odbyły 
się na torze speedrowerowym 

w Kaletach- Drutarni zawody o Puchar 
Koordynatora Okręgu Południowego 
Polski, połączone z uroczystością wrę-
czenia Pucharu Drużynowego Mistrza 
Polski Południowej. 
     Na zawody oraz uroczystość zostali 
zaproszeni gospodarz Miasta Kalety- 
burmistrz Klaudiusz Kandzia, poseł To-
masz Głogowski, przedstawiciel TPD     
w Katowicach, dyrektor szkoły- Dorota 
Mańczak, radna Rady Miejskiej – Zuzan-
na Jelonek, członek zarządu sekcji TPD 
Speedrower Józef Breguła. Zawody do-
pingowali licznie przybili kibice oraz 
sympatycy tej dyscypliny sportu. 
    W turnieju o Puchar Koordynatora 
startowali zawodnicy z: Tarnowa, Czę-

stochowy, Świętochłowic, Poczesnej, 
Mikołowa i TPD Kalety. Zwycięzcą tur-
nieju został tym razem Daniel Ordon       
z Częstochowy. Trzecie miejsce zdobył 
zawodnik TPD Kalety Rafał Pigoń. Naj-
milszym akcentem w tych zawodach było 
uroczyste wręczenie Pucharu za Druży-
nowe Mistrzostwo Polski Południowej 
zawodnikom TPD Kalety, którzy to przy-
czynili się do pokonania wszystkich dru-
żyn reprezentujących Polskę Południową. 
Zawodnicy, którzy przez cały 2013 rok 
walczyli o ten puchar to: Rafał Pigoń, 
Bartosz Giemza, Maciej Jagieło, Piotr 
Kuder, Szymon Wąsiński, Denis Mazur, 
Mateusz Pęcherz, Aleksander Tomczak, 
Krzysztof Podzimski, Krzysztof Mar-
czak, Piotr Pluczyński, Damazy Świder, 
Dominik Szulc, Bartosz Jeziorski. Puchar 

ufundowany przez Polską Federację Klu-
bów Speedrowerowych wręczył kapita-
nowi i zawodnikom Kazimierz Kuchta- 
koordynator Okręgu. Wielka radość            
i owacje dla wszystkich którzy przyczy-
nili się do tego sukcesu zgotowali licznie 
przybyli kibice i sympatycy. Burmistrz 
wręczył wszystkim zawodnikom upomin-
ki. 
    Po uroczystości wszyscy uczestnicy 
tych zawodów wraz z kibicami zostali 
zaproszeni na skromny poczęstunek. Za-
wody przebiegły w sympatycznej, sporto-
wej atmosferze. Zakończyły one sezon 
startów klubu TPD Kalety w grupie Pol-
ska Południowa. W roku 2014 klub za-
mierza wystartować w Extra Lidze Polski 
i walczyć o Mistrzostwo Polski. 

Zarząd TPD Kalety 
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W  sobotę 9 listopada 38 biegaczy 
zameldowało się na starcie 

organizowanego przez Miasto Kalety   
i Gminną Komisję do spraw Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych II 
Biegu Niepodległości.  
    W biegu udział wzięło 24 mężczyzn      
i 14 kobiet reprezentujących m. in. Kale-
ty, Tarnowskie Góry, Strzebiń, Bytom, 
Piekary Śląskie, Świerklaniec, Koszęcin, 
Szałszę, Koszwice, a nawet Katowice.  
    Tradycyjnie już startowano z miejsca 
symbolicznego- przypominającego            
o dążeniu Górnego Śląska ku Polsce -

"Drzewa Wolności" na zbiegu ulic Sta-
wowej i 30-lecia w Zielonej. Dalej biega-
cze mieli do pokonania niecałe 8 kilome-
trów trasy leśnej- biegnącej w dużej mie-
rze ścieżką "Zielona Pętla". 
    Jako pierwszy na mecie zameldował 
się Kamil Kubat ze Świerklańca z czasem 
28, 10 min. Drugą i trzecią lokatą podzie-
lili się bytomianie- Kamil Bezner (28,30) 
i Wojciech Nowacki (29,10). Warto 
wspomnieć, iż brązowy medalista stracił 
kilka sekund w trakcie biegu poprzez 
niewielkie błąd na trasie.  
    Wśród kobiet, podobnie jak w roku 

ubiegłym, najlepsza była kaletanka Miro-
sława Bonk z czasem 37,57 min. Tuż za 
nią uplasowały się reprezentantki Tar-
nowskich Gór- Anna Musielak (38,09)     
i Izabela Tomaszewska (40,54). W biegu 
startowały także panie uprawiające nor-
dic- walking. 
    Po biegu odbyła się dekoracja zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach. 
Medaliści otrzymali z rąk burmistrza 
Klaudiusza Kandzi oraz przewodniczące-
go Rady Miejskiej Eugeniusza Ptaka        
i radnego Zygmunta Mirowskiego pucha-
ry, zaś zdobywcy pierwszych miejsc- 
nagrody w postaci toreb sportowych. 
Całość biegu fotograficznie udokumento-
wał radny Robert Gryc. 
    Na koniec uczestnicy oraz ich rodziny 
zaproszeni zostali na tradycyjne ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Nie obyło się 
również bez grupowego zdjęcia z pamiąt-
kowymi, biało -czerwonymi kotylionami. 
Burmistrz miasta podziękował wszystkim 
uczestnikom za wspólnie spędzone spor-
towo- patriotyczne wczesne popołudnie, 
skierował słowa uznania także do logisty-
ków i koordynatorów biegu- inspektora 
Urzędu Miejskiego w Kaletach Jacka 
Lubosa oraz kaletańskiego nauczyciela 
W-F   Antoniego   Jeża.  Przewodniczący  

II Bieg Niepodległości w Zielonej 

W  niedzielę 27 października oko-
ło 60 osób wzięło udział          

w rodzinnym rajdzie rowerowym         
z Kalet do Bruśka, Piłki i rezerwatu 
przyrody Jeleniak- Mikuliny. Rowe-
rzyści, prowadzeni przez pomysłodaw-
cę i kierownika rajdu- inspektora 
Urzędu Miejskiego w Kaletach-p. Jac-
ka Lubosa, wyruszyli na szlak planowo 
tuż po godzinie 10.00 rano. 
    Trasa wiodła przez Jędrysek i Lubocz 
do Bruśka, gdzie można było zwiedzić 
XVII- wieczny drewniany kościółek wy-
budowany niegdyś przez i dla hutników 
mieszkających w tej miejscowości.         
Z Bruśka, po przejechaniu Małej Panwi, 
wycieczka pojechała w stronę leśnego 
uroczyska Krywałd, zatrzymując się po 
drodze przy urokliwym źródełku              
i w miejscu dawnej osady robotników 
leśnych. Dalej trasa wiodła przez Koko-
tek i Leśnicę do Piłki, gdzie na rowerzy-
stów czekał gorący posiłek regeneracyj-
ny. Pałaszując żurek, bigos i placki grupa 
odpoczęła, po czym udała się w drogę 

powrotną do Kalet 
poprzez założony     
w 1957 roku i grupu-
jący unikalne gatunki 
roślin oraz zwierząt 
urokliwy rezerwat 
Jeleniak- Mikuliny. 
Ostatni dłuższy postój 
miał miejsce w le-
śnym koszęcińskim 
Randez- Vous, przy 
zbiorniku wodnym 
Siewniok. Stamtąd, 
"Drogą Kościółkową" 
przez las i dalej przez 
Drutarnię, rowerzyści 
dotarli w komplecie na miejsce poranne-
go startu. 
    Dopisała pogoda, dopisała frekwencja, 
dopisały również humory. Na trasie, 
oprócz incydentu z przebitą dętką, niko-
mu nie zdarzyły się większe awarie.      
W roku 2014, w związku z widomym 
zapotrzebowaniem mieszkańców i sprzy-
jającymi tego typu turystyce warunkami 

terenowymi, Miasto Kalety zorganizuje 
kilka podobnych imprez. Pierwsza z nich 
będzie mieć miejsce najprawdopodobniej 
w II połowie kwietnia.  
    Organizatorzy rajdu dziękują za pomoc 
w jego przeprowadzeniu i poprowadzeniu 
Paniom: Bożenie Sier oraz Annie Kubic-
kiej. 

Rajd rodzinny do Piłki i rezerwatu Jeleniak- Mikuliny zakończył sezon miejskich    
imprez rowerowych  

(jal) 
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Z  okazji    Święta   Niepodległości   
w dniu 11.11.2013 r. na boisku 

kaletańskiego Orlika odbył się piłkar-
ski turniej dzikich drużyn (drużyny     
6 osobowe + rezerwa).  
    Startowało sześć drużyn amatorskich 
(łącznie 58 zawodników), pięć z Kalet 
oraz jedna z Tarnowskich Gór. 
    Eliminacje rozegrano w dwóch gru-
pach po trzy zespoły w grupie (mecz       
„każdy z każdym”). Następnie po dwie 
najlepsze drużyny z każdej grupy roze-
grały mecze półfinałowe. Zwycięzcy spo-
tkali się w finale, natomiast przegrani      
w meczu o trzecie miejsce.  
    Ceremonii wręczenia pucharów doko-
nali: burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia 
oraz radny Robert Gryc. Cała sportowa 
impreza trwała od 14.00 do                  
19.00. Rozegrano 10 meczów, każdy 
mecz 2x10 min. 

Wyniki eliminacji: 
 Gr. A :   
1 m - Galaxy - 6 pkt     
2 m - Santos - 3 pkt    
3 m – Ebolowe Ziomki - 0 pkt   
  

Gr. B 
1 m – United 
MagBoss Tarnowskie 
Góry - 6 pkt  
2 m – MOW Kalety - 3 
pkt  
3 m – FC Drathammer – 
0 pkt 
   

Mecze półfinałowe: 
1. Galaxy – MOW Kale-
ty 6-3  
2. Santos - United 
MagBoss  0-8 
Mecz o 3 miejsce: 

 MOW Kalety – Santos 3-3 , w karnych 
4-3 
Mecz o 1 miejsce: 
 United MagBoss - Galaxy 6-3  
  

Animator Orlika: Antoni Jeż 

Święto Niepodległości na kaletańskim Orliku uczczono turniejem piłkarskim  

Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak zaprosił 
biegaczy na przyszłoroczne imprezy bie-
gowe w Kaletach- 29 marca do Truszczy-
cy na III Powiatowe Biegowe Powitanie 
Wiosny, majową akcję "Polska Biega" do 
Zielonej i III Bieg Niepodległości 8 listo-
pada równiez do Zielonej. 
Klasyfikacja w poszczególnych katego-
riach: 
 

Kobiety 
 

Kategoria 15-19 lat 
1. Aleksandra Płuciennik 
 

Kategoria 20-34 lata 
1.Mirosława Bonk 
2. Agnieszka Matlik 
 
3. Mariola Lizoń 
4. Karolina Olszowska 
5. Anna Musialik 

 

Kategoria 35 plus 
1.Anna Musielak 
2. Izabela Tomaszewska 
3. Katarzyna Mazur 
4. Grażyna Mazgaj 
5. Agnieszka Stańczyk 
6. Karina Wrzyciel 
7-8. Lidia Chrobok, Maria Bonk  
(nordic- walking) 
 

Mężczyźni: 
 

Kategoria 15-19 lat 
1. Filip Krauze 
2. Krzysztof Mazur 
3. Bartosz Masłoń 
4. Dominik Ciomek 
 

Kategoria 20-34 lata 
1. Kamil Kubat 
2. Kamil Bezner 

3. Wojciech Nowacki 
4. Tomasz Huc 
5. Marek Grund 
6. Wojciech Lizoń 
7. Arkadiusz Gros 
8. Mateusz Wrzyciel 
9. Grzegorz Borek 
10. Rafał Łazaj 
11. Mateusz Mazur 
 
Kategoria 35 plus 
1. Zenon Nowak 
2. Norbert Smuda 
3. Piotr Gryboś 
4. Mirosław Małek 
5. Michał Mazur 
6. Jacek Wolny 
7. Tomasz Stańczyk 
8. Tomasz Rudnicki 
9. Teodor Wrzyciel (jal) 
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Cena wody w Kaletach trzeci rok  
bez zmian  

15  października Starosta 
Tarnogórski Lucyna 

Ekkert i I Wicewojewoda Śląski 
Andrzej Pilot, którzy gościli w 
Kaletach podczas jubileuszu zło-
tych godów, poinformowali, że 
Minister Zdrowia zatwierdził 
wojewódzki plan ratownictwa 

medycznego, w którym wprowadzono dyslokację jednej 
karetki z Tarnowskich Gór do Kalet. Karetka zacznie sta-
cjonować w Kaletach 1 stycznia 2014 r.  

W  związku ze zmianą przedsiębiorstwa obsługującego 
miejskie wodociągi z firmy PRIM S.A. na Urząd 

Miejski, Rada Miejska w Kaletach uchwaliła obowiązującą 
cenę zapewniającą pokrycie uzasadnionych kosztów zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę w wysokości obecnie obowiązu-
jących stawek.  
    Oznacza to, że, jak dotąd, płacić będziemy 4,62 zł netto za 
m3 wody + podatek VAT w obowiązującej wysokości oraz 
stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 2 zł netto + poda-
tek VAT w obowiązującej wysokości. Powyższe opłaty będą 
obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. przez 18 miesięcy.  (jal) 

Od nowego roku Kalety z karetką 
 pogotowia! 

W  dniu 17 października br. ak-
tem notarialnym likwidator 

KZCP zbył kolejną nieruchomość.  
    Jest to działka przy ul. Lompy o po-
wierzchni 1.4053 ha, która została zaku-
piona przez Spółkę z o.o. w Będzinie 
Śląskiego Centrum Kapitałowo-
Inwestycyjnego „OBLIG”, jako wierzy-
ciela KZCP.  
    Nieruchomość ta w planie zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Kalety 
przeznaczona jest częściowo pod miesz-
kalnictwo wielorodzinne, a częściowo 
pod działalność produkcyjną. W wyniku 
tej sprzedaży likwidator KZCP zmniej-
szył swoje zobowiązania wobec wierzy-
cieli, a Gmina zyskała nowego podatnika.  
    Zmniejszają się również długi likwida-
tora KZCP wobec Gminy Kalety. A to za 
sprawą przejęcia przez Gminę, za zobo-

wiązania podatkowe, kolejnej nierucho-
mości. Gmina zawarła akt notarialny        
w wyniku którego nabyła działkę przy ul. 
Powstańców Śląskich o powierzchni 
0,2126 ha i wartości 115 300 zł. W planie 
zagospodarowania przestrzennego nieru-
chomość ta przeznaczona jest pod usługi 
(teren asfaltowy obok biurowca KZCP).  

Kolejny etap w procesie likwidacji KZCP. Teren o powierzchni 1.4053 ha 
 znalazł nowego inwestora  

Izabela Rapczyńska 

W  dniu 7 listopada br. zo-
stał dokonany odbiór 

końcowy robót związanych z re-
montem nawierzchni ulicy Lipo-
wej w Kaletach.  
    Zakres robót obejmował ułożenie 
płyt drogowych na długości 265 
[mb] tworząc czynny pas o szero-
kości 3,0 [m] wraz z umocnieniem 
poboczy. Wykonawcą przedmioto-
wej inwestycji było P.P.H.U. 

„INSTAL-BUDOTECH” Jan Go-
rol, Kamienica Śl., ul. Częstochow-
ska 38c, 42-287 Lubsza, które zo-
stało wyłonione w drodze przetargu 
nieograniczonym.  
    W odbiorze końcowym oprócz 
Burmistrza Miasta uczestniczyli 
przedstawiciele Rady Miejskiej: 
Pani Irena Nowak, Pan Ryszard 
Sendel i Pan Eugeniusz Ptak.   

Jan Potempa 

Ulica Lipowa utwardzona  

I nformujemy, 
że trwa bu-

dowa kanaliza-
cji sanitarnej 
na terenie dziel-
nicy Kuczów. 
Aktualnie trwa-
ją roboty zwią-
zane z układaniem rurociągów w uli-
cach bocznych od ulicy Paderewskiego.  
    Realizacja wyżej wymienionego przed-
sięwzięcia inwestycyjnego przebiega 
zgodnie z podpisanym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym  z WFOŚiGW      
w Katowicach oraz zawartą umową          
z wykonawcą. Budowany budynek stacji 

pomp jest realizowany przed terminem, 
ponieważ realizacja jego planowana była 
na rok 2014. 
    Wartość całości zadania zamyka się 
kwotą – 6.217.184,49 zł  netto (bez po-
datku VAT), ponieważ podatek VAT 
odliczamy od realizowanego zadania 
inwestycyjnego ze względu na prowadzo-
ną działalność w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej. Powyższe zadanie 
inwestycyjne jest dotowane dotacją  
z WFOŚiGW w Katowicach w wysoko-
ści 2.400.000,00 zł oraz udzieloną nam 
pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 
2.400.000,00 zł. Realizacja powyższego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego jest za-

planowana do realizacji na lata 2013 – 
2015. 
    Informujemy jednocześnie, że cała sieć 
wodociągowa i kanalizacji sanitarnej jest 
majątkiem Miasta Kalety i od 1 stycznia 
2014 roku będzie eksploatowana przez 
pracowników Urzędu Miejskiego w Ka-
letach. 
    Aktualnie projektujemy również kana-
lizację sanitarną dla pozostałych dzielnic 
na ternie miasta Kalety tj. Truszczyca, 
Miotek, Zielona i Mokrus  
z zakończeniem projektu do końca 2014 
roku. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Kuczowie 

Bolesław Gruszka 
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W  dniach od 22-24 października 
2013 r. uczestnicy projektu 

unijnego pn. „Ja też potrafię” w ra-
mach Priorytetu VII Promocja inte-
gracji społecznej, Działanie 7. 1. Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, brali 
udział w warsztatach nabywania kom-
petencji zawodowych i umiejętności 
społecznych.  
    Warsztaty odbywały się w Szczyrku, 
prowadzone były przez doradców i psy-
chologów Ośrodka Twórczej Interwencji 

z Krakowa. Warsztaty te są uzupełnie-
niem aktywizacji zawodowej tj. kursów 
zawodowych, które są realizowane         
w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego 
w Lublińcu. 
 

Renata Czudaj  
 Kierownik MOPS Kalety 

Uczestnicy projektu unijnego pn. „Ja też potrafię” w Szczyrku  

W  dniu 30 października 2013r. zakończył się jeden          
z etapów programu PO KL projektu systemowego „Ja 

też potrafię”.  
    Uczestnicy programu zakończyli aktywizacje edukacyjną tj. 
szkolenia zawodowe w zakresie „Magazynier z obsługą wózka 
jezdniowego, z wymianą butli gazowych i kasą fiskalną”, „ Opie-
kunka osoby starszej i niepełnosprawnej oraz pierwsza pomoc 
przedlekarska”, „Ogrodnik z elementami projektowania oraz ob-
sługą kasy fiskalnej”.  
    Kurs ukończyło 15 osób. Otrzymały one certyfikaty i zaświad-
czenia ukończenia kursów. Gratulujemy uczestnikom szkolenia   
i życzymy powodzenia w znalezieniu pracy. 

Renata Czudaj 
Kierownik MOPS Kalety 

W  czwartek 7 listopada br. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego 

miało miejsce uroczyste wręczenie 
uczniom z terenu naszej gminy stypen-
diów Burmistrza Miasta Kalety za wy-
bitne osiągnięcia naukowe, sportowe     
i artystyczne w roku szkolnym 2012/13. 
    W wydarzeniu brali udział Burmistrz 
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Ra-
dy Miejskiej w Kaletach Pani Irena No-
wak, przewodnicząca Komisji Budżetu      
i Finansów Rady Miejskiej w Kaletach 
Pani Janina Perz, nagrodzeni uczniowie 
oraz rodzice. 
    W tym roku za swe szczególne osią-

gnięcia wyróżnionych zostało 9 uczniów: 
Natalia Klyta za osiągnięcia w zawo-
dach sportowych - w dziedzinie futsalu 
kobiet oraz halowej piłce nożnej kobiet, 
Przemysław Kocot za zajęcie I miejsca 
w VI Ogólnopolskim Konkursie Fotogra-
ficznym, 
Oliwia Tomys za osiągnięcia wokalne    
w międzynarodowych, ogólnopolskich, 
regionalnych oraz lokalnych przeglądach 
artystycznych, 
Aleksy Walczak za wynik uzyskany      
w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicz-
nym Eko-Planeta, w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur 
Matematyczny” oraz uzyskanie tytułu 
laureata w Wojewódzkim Konkursie 

Przedmiotowym z Matematyki z Elemen-
tami Przyrody, 
Julia Kolano za uzyskanie tytułu laure-
ata w Olimpiadzie Wiedzy o Górnym 
Śląsku, 
Julia Kołomyjec za zajęcie III miejsca  
w IX edycji ogólnopolskiego konkursu    
z języka niemieckiego DaF-Kenner, 
Katarzyna Gad za osiągnięcia w kon-
kursach naukowych i artystycznych, 
Mateusz Gozdek za osiągnięcia w kon-
kursach i olimpiadach nauk ścisłych, 
Monika Musik za osiągnięcia w konkur-
sie wiedzy z zakresu ekologii. 
    Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!  

Małgorzata Mazur 

Stypendia Burmistrza Miasta Kalety rozdane po raz szósty  
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Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego  

Cittaslow. Mamy opiekuna!  

Miasto Kalety od 1 stycznia 2014 roku przejmuje eksplo-
atację wodociągów 

N a podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy        
z dnia 21 marca 1985 roku o dro-

gach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
260 tekst jednolity ) Burmistrz Miasta 
Kalety informuje, że na terenie miasta 
planowane są realizacje następujących 
zadań inwestycyjnych: 
 1. Przebudowa drogi gminnej ulica 
Działkowa w Kaletach wraz z przebudo-

wą kanalizacji deszczowej.  
2. Przebudowa drogi gminnej ulica Księ-
życowa w Kaletach wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej.  
3. Przebudowa drogi gminnej ulica Gaw-
lika w Kaletach wraz z przebudową kana-
lizacji deszczowej.  
    W ramach inwestycji może powstać 
obowiązek wybudowania w pasie drogo-

wym kanału technologicznego, o ile       
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia niniej-
szej informacji na stronie internetowej, 
zgłosi się podmiot zainteresowany udo-
stępnieniem kanału. Kanał udostępniony 
będzie na zasadach określonych w art. 39 
ust. 7 i 7a-7f ustawy o drogach publicz-
nych.  

Klaudiusz Kandzia 

I nformuję, iż Burmistrz Miasta Kalety 
zrealizował, nałożony ustawą o infra-

strukturze informacji przestrzennej        
z dnia 4 marca 2010 r., obowiązek utwo-
rzenia    i udostępniania zbiorów metada-
nych dla dokumentów planistycznych.  
    Od niedawna mieszkańcy mogą korzy-
stać z systemu informacji przestrzennej –   
e-Gmina. System e- Gmina zawiera bazę 
danych adresów i miejscowości oraz umoż-
liwia przeglądanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla kon-
kretnego numeru działki. System informacji 
przestrzennej jest bardzo atrakcyjnym na-
rzędziem dla mieszkańców, rzeczoznaw-
ców oraz inwestorów. Służy do wyszukiwa-
nia, przeglądania, pobierania danych. Opro-
gramowanie zakupione przez Urząd           
w przyszłości będzie rozbudowywane         
o nowe moduły i bazy danych.  

Gminny system informacji przestrzennej w Kaletach  

W  poniedziałek 28 
października do 

Urzędu Miejskiego w 
Kaletach dotarło pismo 
zawiadamiające o fakcie, 

iż decyzją Polskiej Krajowej Sieci Miast 
Cittaslow z dnia 22 września do roli opie-
kuna Kalet w procesie wstępowania do 
Stowarzyszenia wytypowany został ma-

zurski Olsztynek.  
    Miasto to będzie miało za zadanie wes-
przeć Kalety we wszelkich kwestiach zwią-
zanych z przystąpieniem i członkostwem w 
Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cit-
taslow. Przypomnijmy, iż każde miasto 
ubiegające się o członkostwo w Międzyna-
rodowym Stowarzyszeniu Cittaslow otrzy-
muje - z miast będących już w sieci - opie-

kuna, który jest odpowiedzialny za wspar-
cie miasta pretendującego w procedurze 
przystąpienia do Cittaslow. W najbliższym 
czasie dojdzie do spotkania przedstawicieli 
władz Kalet i Olsztynka, na którym zapre-
zentowane zostaną warunki i konieczne 
procedury oraz określi się kryteria niezbęd-
ne do członkostwa w sieci.   

Jacek Lubos 

I nformujemy, że od 1 stycznia 2014 
roku Miasto Kalety będzie eksplo-

atowało całą sieć wodociągową na tere-
nie gminy Kalety tj. dostarczało wodę 
do mieszkańców, usuwało awarie, po-
bierało opłatę za wodę  i wykonywało 
inne czynności z tym związane. Obec-
nie Urząd Miejski przygotowuje się 
technicznie i organizacyjnie do przeję-
cia tego zadania. 
    Wobec powyższego od 2 grudnia 2013 
roku upoważnieni pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Kaletach będą odwiedzać  

mieszkańców celem podpisania nowych 
umów  na dostawę wody. Informujemy 
jednocześnie, że od 1 styczna 2014 roku 
cena wody nie ulega zmianie i pozostaje 
na dotychczasowym poziomie. Dołożymy 
wszelkich starań aby dla mieszkańców 
Kalet korzystających z wodociągów 
zmiana operatora była niezauważalna. 
Celem miasta będzie ciągłą modernizacja 
sieci i poprawa jakości usług wodociągo-
wych dla mieszkańców 

Link do strony www: 
http://mkalety.e-mapa.net/  

    Gmina Koszęcin, jako lider grupy za-
kupowej w skład której wchodzi Miasto 
Kalety, ogłosiła przetarg na „Świadczenie 
usługi odbierania odpadów komunalnych 
i zagospodarowania tych odpadów od 
właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, powstałych na 
terenie 7 (siedmiu) Gmin w Wojewódz-
twie Śląskim”.  Szczegółowych informa-
cji na ten temat można zasięgnąć pod 
adresem: www.koszecin.bipgmina.pl Dariusz  Szewczyk  

Ogłoszono przetarg na    
odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych  
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B urmistrz Miasta Ustroń składa 
serdeczne podziękowania za 

wsparcie wszystkim mieszkańcom 
Kalet, którzy oddali swój sms’ owy 

głos na Miasto Ustroń, rywalizujące z Miastem Ży-
wiec w rozgrywkach Turnieju Europejskiego – 
„Śląskie do przodu”.  
    Podczas głosowania, Ustroń ostatecznie zwyciężył     
z Żywcem zdobywając 78,87% głosów, podczas gdy 
nasz przeciwnik zebrał jedynie 21,13% głosów.  
    Z uwagi na to, iż Ustroń jest znacznie mniejszym 
miastem niż Żywiec, wynik głosowania niewątpliwie 
świadczy o tym, iż jest nie tylko lubiany przez miesz-
kańców, ale także ma wielu miłośników poza swymi 
granicami. Zgodnie z regulaminem, Miasto Ustroń prze-
szło do dalszego etapu, jakim jest finał Turnieju Euro-
pejskiego –„Śląskie do przodu”, który odbył się      w 
studiu telewizyjnym i wyemitowany został na antenie 
TVP Katowice 18.11.2013 r. o godz. 20:20. Finał dopro-
wadził do wyłonienia ostatecznego zwycięzcy w katego-
rii gmin miejskich. Nagrodą główną dla Zwycięzcy jest 
profesjonalny film promujący miasto, który także zosta-
nie wyemitowany na antenie TVP Katowice.  

Podziękowanie Burmistrza Ustronia  
dla mieszkańców Kalet  

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Remont boiska wielofunkcyjnego z remontem oświetlenia w Kaletach” 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Oferta nr VI 
P.P.H.U. „INSTAL-BUDOTECH” Jan Gorol Kamienica Śl., ul. Często-
chowska 38c 42-287 Lubsza. Cena brutto: 347.756,68 zł. 
    Oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz zawiera najkorzystniejszą cenę. Zgodnie z ustalonym        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium - cena 100% - 
uzyskała 100 pkt.  

Informacja o wyniku postępowania na: 
„Remont boiska wielofunkcyjnego z remontem  

oświetlenia w Kaletach”  

Razem w społeczności 
Celem jest wyrobienie osobistych zdolności dopasowania pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną postawą                         

a  zrównoważonym  zachowaniem etycznym  w różnych sytuacjach . 
 

Intensywny kurs tańca i zachowań społecznych dla zaawansowanych 
 

Termin: 23 – 26 stycznia 2014 roku 
 
Program: 
Czwartek ( 19.00 do 22.00 ) 
- Przyjazd, kolacja , informacje o projekcie 
- Nauka pilatesu- "Oddychamy prawidłowo? " 
 
Piątek ( 7.00 do 22.00 ) 
- Rozgrzewka 
- Nauka tańca 
- Wykład "Fryzury na różne okazje" 
- Wykład "Ubrania na różne okazje" 
- Wykład " Etykieta i protokół " 
 
Sobota ( 7.00 - 22.00 ) 
- Rozgrzewka 
- Nauka tańca 
- Zwiedzanie Muzeum kapeluszy i Muzeum Novojičínskiego w Nowym 
Jicinie 
- Wykład "Urządzanie świątecznego stołu" 
 
Niedziela ( 7.00 - 19.00 ) 
- Rozgrzewka 
- Nauka tańca 
- Spotkanie w godzinach popołudniowych w Domu Kultury w Vitkovie 
-Oficjalne zakończenie pobytu weekendowego , pożegnanie polskich     
i czeskich uczestników projektu 

- Wyjazd do Kalet 
 
Uczestnikom zapewnia się : 
- Zakwaterowanie w hotelu „Davidov Mlyn“. 
- Posiłki - śniadanie,obiad i kolację. 
- Instruktora tańca i wykładowców. 
- Wspólny transport i wstęp do Muzeum kapeluszy i Muzeum  

Novojičínskiego w Nowym Jicinie . 
 
Zasady i warunki:  
Zapisanie się na kurs jest wiążące dla jego uczestników- nie można 

odstąpić swojego miejsca postronnym osobom. Wszyscy uczestnicy 
zobowiązani są do udziału we WSZYSTKICH zajęciach kursu (nie 
można wybierać sobie zajęć albo uczestniczyć tylko w części kursu). 
Organizator nie ubezpiecza uczestników ani podczas kursu ani podczas 
podróży. Każdy uczestnik musi wykupić ubezpieczenie indywidualnie. 
Kurs skierowany jest do osób sprawnych fizycznie, 10-ciu par 
towarzyskich (nie ma możliwości zapisywania indywidualnego), 
zaawansowanych w tańcach towarzyskich. 
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. 
Szczegółowy harmonogram kursu uczestnicy otrzymają w styczniu 
2014 roku. 
Przyjmowanie zgłoszeń: osobiście, w Urzędzie Miejskim w Kaletach, 
pokój nr 23, II piętro, inspektor  Jacek Lubos  (tel. 034 352-76-52). 

W  grudniu bieżącego roku odbędą się tradycyjne spotkania 
burmistrza miasta i radnych dzielnic z mieszkańcami.  

Harmonogram spotkań: 
 5 grudnia: 
16.30 Drutarnia Klub 
18.00 Jędrysek, sala gimnastyczna przy MOW Kalety 
19.30 Dom Kultury 
12 grudnia: 
16.30 Kuczów, Budynek klubowy LKS Małapanew 
18.00 Miotek, Zespół Szkół i Przedszkola. 

Spotkania z mieszkańcami 

(jal) 
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

5 i 12 grudnia odbędą się spotkania  burmistrza i radnych dzielnic z mieszkańcami Kalet. Harmonogram przedstawiamy na str. nr 21. 

28 listopada  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego  odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej. 

27 listopada w restauracji „Figaro” odbędzie się  tradycyjna „Gala Przedsiębiorców”. 

Małgorzata Mazur 

BIULETYN INFORMACYJNY, LISTOPAD 2013 

W  dniu 17 października 2013 r. 
w sali posiedzeń Urzędu Miej-

skiego w Kaletach odbyła się XXXIII 
sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obra-
dy otworzył i do końca im przewodni-
czył Eugeniusz Ptak – przewodniczący 
Rady Miejskiej.  
    W obradach udział wzięło 15 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał.  
    Po sprawozdaniach burmistrza i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej z okresu 
międzysesyjnego głos zabrał zaproszony 
na sesję poseł Prawa i Sprawiedliwości 
Pan Jerzy Polaczek, który w swej wypo-
wiedzi poruszył sprawy związane z trans-

portem na terenie województwa śląskie-
go. 
    W kolejnych punktach porządku obrad 
radni podjęli następujące uchwały: 
Nr 289/XXXIII/2013 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2013 rok. 
Nr 290/XXXIII/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2023. Nr 291/XXXIII/2013 w spra-
wie wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości. 
Nr 292/XXXIII/2013 w sprawie wyraże-
nia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalne-
go. 
Nr 293/XXXIII/2013 w sprawie uchwale-
nia obowiązującej ceny zapewniającej 
pokrycie uzasadnionych kosztów zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę. 
Nr 294/XXXIII/2013 w sprawie uchwale-
nia Regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków. 
Nr 295/XXXIII/2013 w sprawie wyraże-
nia woli przystąpienia do opracowania      
i wdrażania planu gospodarki niskoemi-
syjnej w Gminie Kalety. 
    W punktach interpelacje i zapytania 
radnych oraz wolne wnioski i informacje 
radni poruszali sprawy miasta, a następ-
nie udali się na promocję tomiku poezji 
Pani Anny Dudek do Miejskiego Domu 
Kultury w Kaletach. Obrady zakończyły 
się o godzinie 18.00. 

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach  

17  października br. w obradach XXXIII sesji Rady 
Miejskiej wziął udział poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści Pan Jerzy Polaczek – minister transportu         

w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Ka-
czyńskiego.  

     W swym wystąpieniu poruszał sprawy związane z budową 
kolejnego odcinka autostrady A1 Pyrzowice – Stryków, roz-
budowy drogi ekspresowej S11, a także transportu kolejowe-
go w województwie śląskim, w tym budowy szybkiej kolei do 
lotniska Katowice Pyrzowice.   

Poseł Jerzy Polaczek wziął udział w obradach Rady Miejskiej w Kaletach  

(jal) 

26 listopada  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godzinie 16.00 odbędzie się kolejna sesja  Młodzieżowej Rady Miasta Kalety. 



 

  www.kalety.pl 

   Str. 23 BIULETYN INFORMACYJNY, LISTOPAD 2013 

DARMOWY TRANSPORT 
NA TERENIE KALET.  

 

KAŻDA ILOŚĆ  
(SPRZEDAŻ NAWET  

NA WIADRA) 
 

USŁUGI CIĄGNIKIEM 
 

USŁUGI KOPARKO–  
ŁADOWARKĄ 

 
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNYCH  

KALETY 
UL. MICKIEWICZA 6 

606 522 463 

Hurtownia materiałów  
Sypkich 

 
1. Piach kopany (tynki) 
2. Piach płukany (wylewki) 
3. Podsypki pod kostkę 
4. Kamień pod kostkę drobny 
5. Kamień pod kostkę gruby 
6. Żwir pospółka 
7. Żwir płukany 
8. Ziemia 
9. Torf 
10. Grys (różne kolory) 
11. Kamień duży ozdobny 
12. Kamień piaskowiec 
13. Kamień łupek 
14. Kostka brukowa 
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OGŁOSZENIE DROBNE 

Kupię mieszkanie w Kaletach. Około 60– 65 m2. 
Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem 510-271-821 


