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D nia 28 lutego, w restauracji Ośrodka "Zielona" w Zie-
lonej, miała miejsce czwarta już cykliczna konferencja 

dotycząca rozwoju terenów rekreacyjnych w tej dzielnicy.  
    Na konferencję zaproszono m.in. wicewojewodę Andrzeja 
Pilota, posła na Sejm RP Tomasza Głogowskiego, starostę tar-
nogórskiego Lucynę Ekkert, komendanta powiatowego Policji 
Andrzeja Wystalskiego, komendanta posterunku w Kaletach 
Tomasza Olczyka, przedstawicieli Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Katowicach oraz Ośrodka Badania i Kontroli 
Środowiska w Katowicach.  

W Zielonej o Zielonej- czyli co ma parking 
do wiatraka  

 

  

                        Gaz Propan-Butan                                              Profil   CD 60                                                       Wełna mineralna 

            49 ,-                                                     1,89 / mb                             11,25 /  m2 

                                                                                                                                                 rolka  7,8 m2 

                                   

                                               Rura PEX                                                                     Farba Bielinka                                                Grunt uniwersalny 

                                                1,89 / mb                                                21,20  / 10 l                                          7,90  /  5l 

                            

                                     Nawóz uniwersalny                                            Ziemia ogrodowa                                                                   zestaw narzędzi 

  6,50/ 1 kg                                                6,40 / 65 l                                                                  21,- /  kpl 

 

www.remex2.pl    Kalety ul.Wojska Polskiego 2    34 3577-405 

 

(dokończenie na stronie nr 15) 

Rusza inwestycja w lasku miejskim  
przy ulicy 1 Maja 

W  ramach tworzenia w naszym mieście nowych prze-
strzeni użyteczności publicznej z wiosną rusza kolej-

na inwestycja w tej dziedzinie. Tym razem miejsce do prze-
chadzek i uprawiania sportu zyskają mieszkańcy centrum 
Kalet i osiedla przy ul. 1 Maja. 
    W pierwszym etapie zostanie oświetlona leśna ścieżka po-
między ulicami Słowiańską i 1 Maja. W jej okolicach ustawio-
ne zostaną także elementy siłowni zewnętrznej. Przyszłościowo 
miejsce to zostanie wzbogacone o inne elementy infrastruktury 
rekreacyjnej.   Klaudiusz Kandzia 
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       STOMATOLOGIA  

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

tów (piaskowanie) 
 

Gabinet przyjazny dzie-
ciom oraz osobom nie-
pełnosprawnym. Hono-
rujemy 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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Rodzinie ś.p.  druha Józefa Watoła 
wyrazy współczucia składają:  

Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, komendant OSP w Kaletach Kazimierz Złotosz, strażacy OSP w Kaletach,                    
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, radni Rady Miejskiej w Kaletach.  

Pomiędzy 17 a 26 lutego w Kaletach, w ramach programu Comenius, w naszym mieście przebywała grupa młodzieży z hiszpań-
skiej miejscowości Moron de la Frontera. Tamtejsza szkoła jest projektowym partnerem Gimnazjum w Kaletach.  

23 lutego w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej odbyła się akcja oddawania krwi na rzecz mieszkańca Kuczowa 
Mateusza Harabasa. Zgłosiło się niemal pół tysiąca dawców. 

24 lutego na przystankach busów stanęły nowe wiaty przystankowe. 

20 lutego w Miejskim Domu Kultury zainaugurował działalność Uniwersytet III Wieku. 

5 marca nastąpiła  zmiana na stanowisku komendanta komisariatu Policji w Kaletach. Tomasza Olczyka tymczasowo zastąpił 
aspirant Piotr Skolik. 

22 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaletach urządzono „dzień otwartych drzwi”.  

21 lutego Gimnazjum w Kaletach  obchodziło Święto Patrona– księdza Pawła Rogowskiego. 

17 lutego Miasto Kalety złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego projekt utworzenia przy stawie przy ul. 
Fabrycznej Ichtioparku. 

Pomiędzy 4 a 8 marca w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku, w ramach programu Comenius, gościli Hiszpanie, Portugalczy-
cy, Turcy, Grecy i Cypryjczycy. Na tę okoliczność przygotowano specjalny program artystyczny. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

Podziękowanie 
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczest-
niczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej Ś.p. Marii Urbańczyk-Mądry, a w szczególności:  rodzinie, pielęgniarkom:  
Paniom:  Marii Kukowka i Hannie Sławańskiej, opiekunce Pani Renacie Gabor, rehabilitantce  Pani Sybilli Korzus– Gryc ,  Bur-
mistrzowi Miasta Kalety oraz  pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaletach, pracownikom MOPS, Księżom z parafii św. Józe-
fa  oraz  Miejskiej Orkiestrze Dętej, pracownikom MPBS Myszków oraz PKO Kalety, lekarzom z przychodni Eskulap, znajo-
mym,  sąsiadom, delegacjom z pracy,  koleżankom i kolegom ze szkoły,   
             serdeczne podziękowania składa Mąż z Rodziną 

UWAGA! ZNALEZIONO KLUCZE! 
17 lutego w okolicach mostu pod przejazdem kolejowym (przy Małej Panwi) znaleziono pęk kluczy. Klucze czekają na            

właściciela w sekretariacie Urzędu Miejskiego.  

Pieski do adopcji  
Informujemy, że w okolicach marketu Biedronka      

w Kaletach znaleziono kilkuletniego psa oraz             
2-miesięczną suczkę. Osoby mające wiedzę na temat 

właściciela lub 
zainteresowane 
są adopcją pie-
sków proszone 

są o kontakt        
z Urzędem Miej-
skim w Kaletach 

pod nr tel.  
 

 (34) 352 76 41  

5 marca burmistrz Klaudiusz Kandzia przebywał w gmachu Sejmu w Warszawie. Wraz z posłem Tomaszem Głogowskim roz-
mawiał o złożonych przez miasto projektach z Ministrami Infrastruktury i Rozwoju oraz Sportu i Turystyki. 

8 marca w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert Damiana        
Holeckiego. 

11 marca w kaletańskich Gimnazjach obyły się wybory do Młodzieżo-
wej Rady Miasta II kadencji. 

13 marca odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Przewodniczą-
cą została Milena Krus, zastępcą przewodniczącego Grzegorz Bien, zaś 
sekretarzem Mikołaj Dziuk.  

17 marca w Kaletach gościli Marszałek Województwa Śląskiego –  
Mirosław Sekuła oraz I Wicewojewoda Województwa Śląskiego –   
Andrzej Pilot.  

7 marca na warsztatach dla miast kandydackich do stowarzyszenia    
Cittaslow w Lubawie przebywała delegacja naszego miasta. 



 

  www.kalety.pl 

Agnieszka Kwoka 

Str. 4    BIULETYN INFORMACYJNY, MARZEC 2014 

T arnogórska po-
licja ruszyła      

z konkursem pod 
nazwą "Dzielnicowy 
Roku 2013". Akcja 
jest skierowana do 
pełnoletnich miesz-

kańców powiatu tarnogórskiego. For-
mą uczestnictwa   w konkursie jest 
wypełnienie ankiety dotyczącej współ-
pracy z własnym dzielnicowym.  
    Podczas trwania akcji pełnoletni 

mieszkańcy powiatu tarnogórskiego mo-
gą głosować na swojego dzielnicowego. 
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy 
wypełnić ankietę konkursową na stronie 
h t t p : / / w w w . t a r n o w s k i e -
gory.slaska.policja.gov.pl/ 
    Treść ankiety nie tylko pyta o to, czy 
mieszkańcy znają dzielnicowego ze swo-
jej ulicy. Wypełniając ankietę można 
również ocenić dotychczasową współpra-
cę z dzielnicowym oraz zamieścić uwagi 
i oczekiwania na rok 2014. Najlepiej oce-

niani dzielnicowi zostaną wyróżnieni. 
Ponadto zamieszczone przez ankietowa-
nych informacje będą wykorzystywane 
do podniesienia efektywności służby sa-
mych dzielnicowych. Ankietę można 
wypełnić w każdej jednostce policji        
w powiecie tarnogórskim, a także w wer-
sji elektronicznej, zgodnie z podanym 
linkiem.  
    Konkurs będzie trwał do 10 kwietnia. 
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu      
25 kwietnia 2014 r.  

Trwa konkurs "Dzielnicowy Roku 2013"  

W  Publicznym Gimnazjum w Ka-
letach jak co roku uczniowie 

klas trzecich realizowali obowiązkowy 
element  edukacji jakim jest praca nad 
projektem gimnazjalnym .  

    U c z n i o w i e  
wybierają temat 
nad jakim chcieli-
by pracować i pod 
okiem opiekuna 
projektu przystę-
pują do jego reali-
zacji.   
   Jednym z takich 
p r z e d s i ę w z i ę ć 
była  inscenizacja 
pt. „Spotkania 
Talesa z Pitagora-

sem – dysputa wielkich uczonych”, na 
którą 17 stycznia przybyli mieszkańcy 
naszej gminy  związani z matematyką.      
    Przedstawienie pokazywało wielkich 
uczonych starożytności, którzy przenieśli 
się w czasie i podczas swojego spotkania 
rozpoczęli dysputę  na temat ich wkładu   
w rozwój matematyki i filozofii.  
    Swoją obecnością zaszczycili nas:        
dr Józef Kalinowski, p. Ruta Baranowska, 
p. Teresa Kotarska, p. Nina Kopyciok 
wraz z synem Jakubem, jeszcze niedawno 
uczniem naszego gimnazjum, a dzisiaj 
studentem Politechniki Śląskiej, ponadto  
p. Bogusław Gajowski, p. Mirosław Pie-
cuch   i nasz dyrektor  dr Krzysztof Lisiec-
ki. Przybyłym gościom serdecznie dzięku-
jemy.  

    Projekt został zrealizowany przez 
uczennice klasy III A : Bernadetę Spałek, 
Aleksandrę Kopaczewską, Amelię Bier-
nacką i Sandrę Kryś pod opieką p. Alek-
sandry Piecuch. 
 

Uczennice klasy III A 

Wokół Matematyki w Kaletach 

W  dniu 13 stycznia 2014r. 
dzieci z grup 

„Biedronki” i „Wesołe Mucho-
morki” wybrały się na wycieczkę 
do Kościoła p.w. Św. Józefa        
w Kaletach. 
     Ciepło przywitał ich ks. Piotr 
Adamski, który  w ciekawy sposób 
opowiedział historię Bożego Naro-
dzenia oraz znaczenie poszczegól-
nych postaci w kościelnej szopce. 
Wiele radości i uśmiechu wywołało 

u dzieci wspólne kolędowanie. 
    W imieniu dzieci, dyrekcji 
przedszkola i nauczycielek bardzo 
serdecznie dziękujemy ks. Piotrowi 
Adamskiemu za  miłe przywitanie 
dzieci, za jego cierpliwość i po-
święcony czas. 

Nauczycielki Miejskiego Przed-
szkola nr 1  
w Kaletach 

Anna Franke – Sołtysik 
Danuta Mazur 

Przedszkolaki przy stajence 
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W  niedzielę 23 lutego, w ramach 
Dnia Dawcy Szpiku organizo-

wanego na terenie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kaletach można 
było pomóc choremu na białaczkę 
mieszkańcowi naszego miasta- Mate-
uszowi Harabasowi.  
    W październiku 2013 roku u Mateusza 
wykryto ostrą białaczkę limfoblastyczną 
T - komórkową. Jest po dwóch cyklach 
ciężkiej chemioterapii, a przed nim kolej-
ne dwa. Ostatnim etapem leczenia i jedy-
nym ratunkiem dla Mateusza jest prze-
szczepienie szpiku od dawcy niespokrew-
nionego.  
    W bazie dawców mógł zarejestrować 
się każdy zdrowy człowiek w wieku 18-
55 lat. Jeśli okaże się, że kod genetyczny 
dawcy zgadza się z kodem chorego, wte-
dy dochodzi do przeszczepu. Im więcej 
dawców- tym więcej szans na nowe    
ŻYCIE ! W Kaletach było ich 487. 

    Burmistrz mia-
sta, w imieniu sa-
mego Mateusza 
oraz jego rodziny, 
dziękuje wszyst-
kim, którzy włą-
czyli się w akcję     
i dla których życie 
drugiego to naj-
wyższa wartość. 
Szczególne podzię-
kowania za czynne 
z a a n g a ż owa n i e 
kieruje w stronę 
dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 1 
w Kaletach oraz Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej "Eskulap", a także 
dyrekcji ZSiP w Miotku i wszystkich 
wolontariuszy, którzy w tę niedzielę po-
prowadzili akcję wręcz perfekcyjnie. 
    Każda osoba, która honorowo oddała 

krew lub jej składniki, może odliczyć 
wartość tej szczególnej darowizny od 
dochodu w zeznaniu rocznym PIT-36 lub 
PIT-37 (art.26 ust.1 pkt 9 lit. C ustawy    
o PIT – Dz. U. z 2012r. poz. 361               
z późn. zm.).              

D nia 21 lutego 2014 roku w Miej-
skim Domu Kultury w Kaletach 

obchodzone było święto Patrona ks. 
Pawła Rogowskiego, Publicznego Gim-
nazjum w Kaletach. 
    W uroczystych obchodach udział wzię-
li przedstawiciele władz miejskich: bur-
mistrz Klaudiusz Kandzia, zastępca bur-
mistrza Dariusz Szewczyk, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Kaletach Euge-
niusz Ptak, skarbnik Renata Sosnica oraz 

radny Robert Gryc. 
    Po Mszy św. w kościele 
pw. św. Józefa w Kaletach 
Jędrysku złożono kwiaty na 
grobie ks. Pawła Rogowskie-
go. 
    Burmistrz, podczas akade-
mii zorganizowanej w MDK 
Kalety, złożył najserdecz-
niejsze życzenia dyrekcji, 
gronu pedago-
gicznemu, pra-
cownikom ad-

ministracyjnym oraz 
uczniom. Zwrócił się do 
młodzieży aby zawsze pa-
miętała o mieście, z którego 
się wywodzi,    o swojej 
małej ojczyźnie – Kaletach. 
Na ręce dyrektora Krzyszto-
fa Lisieckiego przekazał 
upominek dla szkoły – ra-
dioodtwarzacz, który z pew-
nością będzie pomocny      

w prowadzeniu niejednej lekcji. 
    W uroczystościach wzięli udział fun-
datorzy sztandaru dla Publicznego Gim-
nazjum w Kaletach Państwo Jerzy i Ruta 
Baranowscy, którzy przekazali dla szkoły 
książki z przeznaczeniem na nagrody dla 
uczniów, a także goście z Hiszpanii, któ-
rzy przebywali w naszym mieście w ra-
mach programu Comenius. 

Święto Patrona Publicznego Gimnazjum w Kaletach  

Mali Tropiciele - Dzień Otwarty Szkoły 2014  

W  sobotę 22 lute-
go br. zorgani-

zowano w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 
1 w Kaletach Dzień 
Otwarty Szkoły dla 

bardzo oczekiwanych gości. W szkol-
nych murach gościli sześcio i siedmio-
latkowie oraz ich rodzice.  

    Chętnych do zwiedzenia szkoły nie 
brakowało i młodzi TROPICIELE wyszli 
z progów szkoły zadowoleni. W salach 
czekali na nich nauczyciele, którzy poka-
zali jak wygląda nauka i zabawa w szko-
le. Nauczyciele chętnie odpowiadali na 
zadawane przez rodziców pytania. Głów-
nym celem było zapoznanie z ofertą edu-
kacyjną szkoły oraz przekazanie ważnych 

informacji rodzicom dotyczących podję-
cia przez dzieci sześcioletnie nauki         
w klasie pierwszej.  
    Rodzice przekonali się, że szkoła jest 
bezpieczna ze względu na monitoring, 
zainstalowane kamery wewnętrzne i ze-
wnętrzne oraz osobę, która dba o bezpie-
czeństwo dzieci podczas przejścia przez 
ulicę.  Dorota Mańczak 

Pół tysiąca potencjalnych dawców oddało krew w akcji na rzecz Mateusza Harabasa  
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(Rejestracja) wystawia zaświadczenia     
o ilości oddanej krwi i jej składników 
oraz o wysokości darowizny. Tego doku-
mentu nie należy dołączać do zeznania, 
jednak trzeba go przechowywać 5 lat od 
końca roku, w którym złożono zeznanie. 
Ulgę rozlicza się w załączniku PIT/O 
dołączanym do zeznania rocznego i nie 

może ona przekroczyć 6% dochodu, li-
cząc łącznie z ewentualnymi odpisami z 
tytułu darowizn na cele kultu religijnego 
lub cele dobroczynne. Z ulgi mogą rów-
nież skorzystać osoby rozliczające się 
ryczałtem (art.11 ustawy o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fi-
zyczne – Dz. U. z 1998r. nr 144, poz.930 

z późn.zm.) Odliczenia dokonujemy od 
przychodu, a nie dochodu i uwzględnia-
my je w zeznaniu PIT-28 i w załączniku 
PIT/O. Jeżeli ktoś nie wiedział, że przy-
sługuje mu taka ulga, może złożyć korek-
tę zeznania i uwzględnić odliczenie.  

Dorota Mańczak 

Odkrywanie Europy z programem COMENIUS  

W  dniach 17 – 26 lutego dziesiąt-
ka uczniów Publicznego Gim-

nazjum w Kaletach miała zaszczyt go-
ścić uczniów z Moron de la Frontera w 
Hiszpanii. Otrzymaliśmy taką możli-
wość dzięki projektowi LLP Comenius 
„Discovering Europe”, w którym nasze 
gimnazjum bierze udział w latach 2013
-2015. 
    Uczniowie przyjechali do nas 17 lute-
go w godzinach wieczornych. Hiszpanie 
byli nieco zawiedzeni brakiem śniegu, 
ponieważ duża część z nich nigdy go nie 
widziała. Jednak w późniejszych dniach 
udało nam się ten brak zrekompensować. 
Następnego dnia zaczęliśmy zwiedzanie 
ciekawych miejsc. Pierwszym punktem   
w programie była wizyta u Pana burmi-
strza. Poprzez poczęstunek i krótką pre-
zentację przybliżył naszym gościom hi-
storię i urok Kalet. Po spotkaniu wybrali-
śmy się do siedziby Zespołu Pieśni i Tań-

ca „Śląsk”, gdzie słuchali-
śmy o historii pałacu, muzy-
ce ludowej oraz oglądaliśmy 
tradycyjne śląskie stroje. Na 
zakończenie dnia odbyła się 
dyskoteka w szkole, co po-
zwoliło wszystkim bardziej 
się poznać. 
Kolejną wycieczką był wy-
jazd do Oświęcimia i Kra-
kowa. Hiszpanie skomento-
wali muzeum w Auschwitz 
krótko – „It’s sad.” Byli 
natomiast zachwyceni ma-

lowniczym Krakowem mimo, że pogoda 
nie była zbyt łaskawa. 
    W czwartek rano odbyła się lekcja 
polsko – hiszpańska. Obydwie strony 
nauczyły się podstawowych zwrotów     
w języku partnera. Po południu odbyły 
się warsztaty artystyczne w Miejskim 
Domu Kultury. Z racji zbliżających się 
Świat Wielkanocnych, malowaliśmy wy-
dmuszki. 
    W piątek uczciliśmy Dzień Patrona 
Szkoły przychodząc na mszę oraz na aka-
demię, która była przedstawiona             
w dwóch językach – w polskim i angiel-
skim, tak by nasi goście mogli wszystko 
zrozumieć. Na weekend pojechaliśmy w 
góry, do Zawoi. Hiszpanie otrzymali wy-
jątkową okazję spróbowania jazdy na 
nartach. 
    W niedzielę pojechaliśmy do Zakopa-
nego. Zwiedziliśmy kościół wotywny na 
Krzeptówkach, a następnie spacerowali-

śmy po Krupówkach. 
    W poniedziałek rano szliśmy leśną 
ścieżką dydaktyczną zakończoną ogni-
skiem z pieczeniem kiełbasek.  
    Naszą ostatnią wycieczką był wyjazd 
do Częstochowy. Odwiedziliśmy kolejne 
święte miejsce – Jasną Górę. Tego same-
go dnia wybraliśmy się też na zakupy do 
Galerii Jurajskiej. Na zakończenie dnia 
pojechaliśmy na lodowisko do Lublińca, 
co było wisienką na torcie. Hiszpanom 
bardzo spodobał się ten rodzaj sportu 
zimowego. 
    Dzień przed wyjazdem odbył się obiad 
pożegnalny, na którym byli nasi rodzice, 
Pan burmistrz Klaudiusz Kandzia i nasi 
opiekunowie, podczas którego mogliśmy 
zobaczyć prezentację zdjęć z całego po-
bytu naszych gości. 
    W środę rano Hiszpanie mieli lot po-
wrotny. Jesteśmy pewni, że będą miło 
wspominać Polskę, a w szczególności 
Kalety. Będziemy za nimi tęsknić, jednak 
nie możemy smucić się zbyt długo, po-
nieważ w maju to my złożymy im wizytę. 

 
Ilona Rudnicka 
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Comenius w Miotku  

W  Zespole Szkół i Przedszkola     
w Kaletach Miotku w ramach 

programu Comenius od 4 do 8 marca 
odbywała się wizyta zagranicznych 
gości z Rumunii, Portugalii, Turcji, 
Cypru i Hiszpanii.  
    Z tej okazji 4 marca podczas spotkania 
z rodzicami uczniowie zaprezentowali 
przygotowany program artystyczny. Za-
śpiewały Oliwia Tomys i Dominika Śli-
mok. 
    Klasa II PSP pod kierunkiem Pani Mi-
rosławy Potempy wystąpiła z przedsta-
wieniem pt. ,,Miesiące kupują buty". 
Uczniowie klasy III PSP zatańczyli 
"Krakowiaka", "Owczarka" oraz 
"Trojaka". Do występu przygotowała ich 
pani Joanna Janczyk. 
    Punktem kulminacyjnym programu 
było przedstawienie wykonane w języku 
angielskim przez uczniów klasy III gim-
nazjum narodowej bajki pt. "Wawel Dra-
gon", pod opieką pani Estery Sornat Frei. 
Przedstawienie obejrzeli rodzice oraz 
zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Ka-
lety pan Klaudiusz Kandzia, przewodni-
czący Rady Miejskiej pan Eugeniusz 

Ptak, a także radni: pani Blandyna Kąkol, 
pani Janina Perz, pani Mirosława Potem-
pa, pan Robert Gryc oraz pan Zygmunt 
Mirowski. 
    5 marca delegacja gości w komplecie 
przybyła do szkoły w Miotku o godzinie 
9.00 rano. Uczniowie w strojach ludo-
wych powitali międzynarodowe towarzy-
stwo chlebem i solą. Następnie dzieci      

z ZSiP zaprezentowały występy arty-
styczne, zaś młodzież tradycyjną bajkę 
rumuńską w języku angielskim. W tym 
dniu, z ramienia Urzędu Miejskiego, wy-
stępy dzieci podziwiali rzecznik prasowy 
Jacek Lubos, następnie zaś zastępca bur-
mistrza Dariusz Szewczyk oraz skarbnik 
Renata Sosnica.  

Bożena Dziuk 

Miejskie Przedszkole nr 1 w Kaletach otrzyma zestaw komputerowy IBM               
przystosowany do pracy z dziećmi przedszkolnymi  

W  ramach konkursu IBM 
KidSmart organizowanego 

przez Śląski Urząd Marszałkowski 
oraz firmę IBM, Miejskie Przed-
szkole nr 1 w Kaletach otrzyma 
zestaw komputerowy zaprojekto-
wany specjalnie dla dzieci w wieku 
3-7 lat.  
    Zestaw obejmuje komputer           
w kolorowej, bezpiecznej dla dzieci 
obudowie oraz oprogramowanie 
edukacyjne. Oprogramowanie IBM 
KidSmart wspiera program naucza-

nia początkowego w zakresie podstaw 
matematyki, języka angielskiego oraz 
logicznego myślenia a ponadto, poprzez 
wprowadzenie elementów nowości i za-
bawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywa-
nie nowych umiejętności. Poprzez udział 
w programie, dzieci już we wczesnych 
latach uczą się jak mądrze korzystać         
z komputera, co kształtuje ich odpowie-
dzialne podejście do wykorzystania naj-
nowszych technologii w późniejszym 
życiu.  

Dariusz Szewczyk 
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Agnieszka Kwoka 

Nowy komendant komisariatu policji w Kaletach  

I nformujemy, że od 5 marca br. ko-
misariat policji w Kaletach ma no-

wego komendanta. Jest nim asp. Piotr 
Skolik, który tymczasowo przejął obo-
wiązki st. asp. Tomasza Olczyka.  
    Zastępstwo powierzono mu na okres   
6 miesięcy – na czas nieobecności do-
tychczasowego komendanta, który odde-
legowany został do pełnienia służby       

w innej jednostce. Asp. Piotr Skolik pra-
cuje w policji od 2005 roku. Uprzednio 
pełnił służbę w komisariacie policji Ra-
dzionkowie oraz komendzie policji         
w Tarnowskich Górach.  
     Zdjęcie pochodzi ze strony interneto-
wej Komendy Powiatowej Policji w Tar-
nowskich Górach  
 

Księżna w Kaletach. Zagmatwane losy Jadwigi z Druckich– Lubeckich  
Adolfowej Załęskiej  

Ż egnając czy odwiedzając swoich 
znajomych, przyjaciół i krewnych, 

którzy odeszli do innego, lepszego 
świata, pewnie niejeden z czytelników 
minął na jędryskowskim cmentarzu 
nagrobek, który stoi tam od ponad 
pięćdziesięciu lat i wyraźnie się wyróż-
nia. Nie chodzi przy tym o przepych 
czy ekstrawagancką formę, ale o na-
zwisko i związany z nim tytuł. Zagma-
twane historycznie koleje losu sprawi-
ły, że spoczęła w tym miejscu prawdzi-
wa księżna– Jadwiga z Druckich Lu-
beckich Adolfowa Załęska. 
    Tajemnica tego nagrobka nurtowała 
mnie już od jakiegoś czasu. W końcu 
Kalety to miejscowość, o którą wielka 
historia nieledwie się ocierała. Rządzili 
tym terenem panowie na Koszęcinie, 
Lubszy, Woźnikach i Świerklańcu. Czy-
tając opracowania dość regularnie można 
się natknąć na takie rody jak Hohenlohe- 
Ingelfingen, Henckel von Donnersmarck, 
zaglądał tu ponoć czasem przy okazji 
polowań sam cesarz niemiecki z dynastii 
Hohenzollernów. Ale Druccy– Lubeccy? 
   Skarbnicą informacji okazał się inter-
net, dzięki któremu, podążając „po nitce 
do kłębka”, ustaliłem, że spoczywająca 

na kaletańskiej nekropolii księżna była 
córką Edwina Cezara księcia Druckiego– 
Lubeckiego, marszałka powiatowego     
w Pińsku (dziś Białoruś) i Franciszki 
Klaudii Kaszowskiej z Kaszowa herbu 
Janina. Rodzina pochodziła więc             
z Wołynia/Polesia. Ta gałąź Druckich– 
Lubeckich miała swoją rodową siedzibę 
ok. 50 km od Pińska, w Łuninie, tam też 
stał zabytkowy pałac, który spłonął        
w 1918 roku.    
   Sam ród jest jednym z najstarszych na 
ziemiach historycznej I Rzeczpospolitej. 
Wikipedia podaje informację o litewskim 
pochodzeniu, ale sami członkowie rodzi-
ny, bazując m.in. na badaniach heraldyka  
Stanisława Załęskiego, skłaniają się ku 
tezie ruskiej, a mianowicie wiążą swoją 
proweniencję z Rusią Kijowską i wiel-
koksiążęcym rodem Rurykowiczów. Idąc 
tym tropem cofamy się w czasie do końca 
IX wieku naszej ery, kiedy to władzę nad 
ziemiami  Słowian Wschodnich  przejęli 
Waregowie– bo tak nasi sąsiedzi zwali 
Wikingów przeprawiających się na ło-
dziach przez rzeki pomiędzy Bałtykiem  
a Morzem Czarnym. Jeden z Waregów– 
legendarny Ruryk– był protoplastą Wiel-
kich Książąt Kijowskich, których potężne 
państwo jeszcze w X wieku z powodze-
niem rywalizowało z Bizancjum, by na-
stępnie, w wiekach XI i XII popaść        
w rozbicie dzielnicowe, a w XIII wieku 
dać się podbić Mongołom i Litwie.  
    Burzliwy okres najazdów mongolskich 
jest czasem, w którym przyszło działać 
praprzodkowi Druckich– Lubeckich– 
Michałowi Wsiewołodowiczowi Czerni-
howskiemu (Michałowi Świętemu). To 
on miał zdobyć Księstwo Druckie, które-
go część z miejscowością Lubecz (vel 
Lubczo) dostała się później jego potom-
kom. W ten sposób Druck i Lubecz, choć 
same wielkiej kariery historycznej nie 
zrobiły– dały podwaliny pod historię 
rodu, którego przedstawicielkę meandry 
dziejowe rzuciły po wiekach do Kalet. 

    Jak wyżej wspomniano– wiek XIII był 
kluczowy dla historii Rusi i zadecydował 
o jej przyszłych dziejach. Potężne nie-
gdyś Wielkie Księstwo Kijowskie, po-
dzielone i skłócone, nie dało rady Mon-
gołom. Na łatwy kąsek chciwie rzuciła 
się też rosnąca w potęgę Litwa, a, korzy-
stając ze słabnięcia Chanatu Mongolskie-
go, do gry o ziemie ruskie włączyły się  
w XIV wieku Węgry i Polska. Opanowa-
nie Rusi Halickiej przez Kazimierza 
Wielkiego, a potem unia polsko– litew-
ska wygenerowały sytuację, w której 
większość ziem ruskich, w tym tereny 
książąt Druckich– Lubeckich, znalazły 
się ostatecznie w granicach państwa, któ-
re od roku 1569 zwano Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów. 
    Jeszcze na przełomie XVII i XVIII 
wieku Druccy- Lubeccy zamieszkiwali  
w okolicach Drucka pełniąc m.in. funkcję 
stolników królewskich w Orszy. W połowie 

Edwin Cezar książę Drucki– Lubecki,  
ojciec Jadwigi 
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 XVIII wieku widzimy ich już w rejonie 
Pińska (niecałe 500 km od Drucka i Lu-
becza). Członkowie rodu, począwszy od 
księcia Hieronima Druckiego– Lubeckie-
go (1777-1844), piastują stanowisko mar-
szałka powiatowego. Bratem księcia Hie-
ronima był urodzony w 1778 roku Fran-
ciszek Ksawery książę Drucki– Lubec-
ki— słynny reformator, minister skarbu 
w czasach powstałego po kongresie wie-
deńskim Królestwa Polskiego.  
   Wiek XIX to już historia związana       
z pałacem w Łuninie. Tam przychodzą na 
świat kolejni potomkowie i spadkobiercy 
tytułu oraz nazwiska Drucki– Lubecki. 
Tam też, 11 maja 1873 roku, świat ujrza-
ła mała Jadwiga. Miała już dwójkę star-
szych braci– Feliksa i Hieronima, a pięć 
lat po jej narodzeniu rodzina powiększyła 
się o jeszcze jednego potomka– Francisz-
ka. Najmłodszy z łunińskich książąt miał 
potem zrobić karierę polityczną w II 
Rzeczpospolitej piastując przez dwie  
kadencje (1928-1935) funkcję senatora.   

   1 września 1898 roku w Łuninie księż-
na Jadwiga wyszła za mąż za Adolfa Za-
łęskiego herbu Prus. Małżonek należał do 
kresowej elity, posiadał na Wołyniu,      
w Hołownicy, spory majątek.     
   Z czwórki rodzeństwa Druckich– Lu-
beckich z Łunina  tylko dwoje doczekało 
szczęśliwie końca burzliwych czasów      
I wojny światowej i wojny polsko– bol-
szewickiej. Hieronim zmarł w 1919 roku 
(jego syn Konstanty, więzień Starobiel-
ska, zamordowany został przez NKWD 
w 1940 r. w Bykowni pod Kijowem). 
Rok później z doczesnym światem rozstał 
się Feliks. Jak już wspomniałem, w roku 
1918 spłonął doszczętnie łuniński pałac. 

   Jadwiga i Adolf zamieszkali w majątku 
w Hołownicy (dziś na Ukrainie). Wedle 
wykazów za rok 1921 była to 1200– oso-
bowa wioska, w której Polacy stanowili 
nieco ponad 1/6 ludności. Tam rodziły się 
kolejno ich dzieci:  Stanisław (1899), 
Maria (1900), Henryk (1902) i Wilhelmi-
na (1904).  

   Życie na Wołyniu biegło własnym try-
bem. Codzienne obowiązki, wychowanie 
dzieci. Zmiany, i to bardzo drastyczne, 
przyniósł dopiero rok 1939. We wrześniu 
Adolf Załęski– jako bezpośrednio nara-
żony na represje– musiał uciekać. Od 
wschodu wkraczali „wyzwoliciele”         
z czerwonymi gwiazdami na czapkach. 
Adolf wyjechał do mającej się wkrótce 
dostać pod niemiecką okupację Warsza-
wy. Po kilku miesiącach zwyciężyły jed-
nak obawy o gospodarstwo i rodzinę        
w Hołownicy. Wrócił i został automa-
tycznie aresztowany przez NKWD. De-
cyzja ta kosztowała ostatecznie głowę 
rodu Załęskich najwyższą cenę. Został 
rozstrzelany 3 maja 1940 roku w Dubnie.  
     Jadwigę wraz z córką Marią zawiado-
miono w międzyczasie o deportacji. Jak 
wiele polskich rodzin z kresów, mocą 
dekretu Rady Komisarzy Ludowych 

ZSRR z dnia 5 grudnia 1939 r., miały 
dwie godziny na zabranie bagażu nie 
mogącego przekroczyć 500 kg (choć      
w praktyce często ograniczano ten limit 
do bagażu podręcznego).   
    Już samo pakowanie było tragedią. 
Najczęściej zabierano pewną ilość żyw-
ności, trochę ubrań, pościel, jakieś drob-
ne sprzęty gospodarstwa domowego. 
Deportowani nie zdawali sobie często 
sprawy z tego, co może im być potrzeb-
ne, co w niedalekiej już przyszłości miało 
stanowić o możliwości przetrwania         
w odległych miejscach zesłania. Zabiera-
no czasem rzeczy uważane za wartościo-
we, czy wręcz cenne, które później oka-
zywały się nieprzydatne, a pozostawiano 
nieświadomie przedmioty mogące stwo-
rzyć szansę przeżycia. 
    Wysiedlonych dowożono następnie do 
punktów zbornych, bądź bezpośrednio na 
stacje kolejowe i załadowywano do wa-
gonów towarowych. Ich przystosowanie 
do przewozu ludzi polegało na zbudowa-
niu piętrowych prycz po obu stronach 
wejścia, wstawieniu żelaznego piecyka     
i wycięciu dziury, czasem zaopatrzonej  
w kawałek rury, mającej spełniać rolę 
ubikacji. Po krótszym lub dłuższym, cza-
sem kilkudniowym nawet oczekiwaniu, 
transport ruszał w nieznane.  
    W wagonach upychano nawet po 50-
60 osób, które głodne, w katastrofalnych 
warunkach sanitarnych, przy mrozie się-
gającym –40 stopni Celsjusza, praktycz-
nie bez ogrzewania (brakowało opału do 
piecyków) jechały kilka tygodni w nie-
znane. Zmarłych wynoszono po prostu na  
stacje kolejowe... 
   Jadwiga i Maria przeżyły podróż i trafi-
ły ostatecznie do Kazachstanu. Tam mia-
ło się okazać, że sama podróż była jedy-
nie preludium do prawie sześcioletniej 
gehenny, którą dane było przetrwać Ja-
dwidze. Jej córka niestety nie doczekała 
się powrotu– zmarła w Kazachstanie 12 
kwietnia 1944 roku. 
   Deportowanych kwaterowano w miej-
scowych kołchozach, po kilka rodzin     
w jednym pomieszczeniu, które 

Pałac Druckich– Lubeckich w Łuninie (Wołyń). Spłonął w 1918 roku. 

Jadwiga Drucka– Lubecka  jako dziecko 

Jadwiga– młoda mężatka 
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często nie miało nawet podłogi    
z desek, a jedynie klepisko. Kłopoty były 
też z ogrzewaniem– o węglu i drewnie nie 
było mowy. Przez cały sezon trzeba było 
zbierać krowie łajno, formować je            
w  bloczki i suszyć. Brak opału groził 
śmiercią z wyziębienia, bo zimą tempera-
tura spadała miejscami do –70 stopni Cel-
sjusza. Dawał się też we znaki brak odpo-
wiedniej odzieży. W momencie pakowa-
nia myślano raczej, jak wyżej wspomnia-
no, o zabraniu rzeczy wartościowych. Na 
miejscu wymieniano je często na walonki 
i „kufajki”. 
    Wszechobecne były insekty, w tym 
przede wszystkim pchły i wszy. Poza 
uciążliwością ukąszeń przenosiły tyfus, 
który w związku z zagęszczeniem 
„mieszkań” i wycieńczeniem organizmów 
bardzo szybko się rozprzestrzeniał. 

    Jadwiga Załęska, 
pomimo, że prze-
kroczyła już wów-
czas siedemdzie-
siątkę, przetrwała 
piekło zesłania.     
5 lipca 1945 roku 
podpisano polsko– 
radzieckie porozu-
mienie "O prawie 
zmiany obywatel-
stwa radzieckiego  
i ewakuacji osób 
narodowości pol-
skiej i żydowskiej 
z a m i e s z k a ł yc h     

w ZSRR". Na jego mocy w I połowie  
1946 roku do „nowej Polski” powróciło 
ponad 200 tysięcy deportowanych.   
    Szybko nawiązała kontakt z rodziną. 
Niemiecką okupację przetrwał jej syn 
Henryk, który w 1940 roku, w Warszawie, 
ożenił się z Aleksandrą księżną Puzyna     

z Kozielska. Mieli już dwójkę dzieci– 
Aleksandra Franciszka (ur. w 1942 r.)        
i Marię Jadwigę (ur. w 1944 r.).  
   Henryk Załęski, z zawodu inżynier le-
śnictwa, dostał tzw. „nakaz pracy”, który 
zrazu rzucił go do tartaku w Wieleniu nad 
Notecią (dziś Wieleń), a następnie do Za-
górza pod Kłobuckiem. W roku 1953 
Henryk Załęski z żoną Aleksandrą, matką 
Jadwigą oraz dziećmi— Aleksandrem        
i Marią, na wskutek następnego „nakazu 
pracy” znalazł się w Kaletach. Został dy-
rektorem miejscowego tartaku. Załęscy 
zamieszkali w tartacznej willi dyrektor-
skiej, która stoi do dziś w pewnym oddale-
niu od drogi przy ulicy Lublinieckiej       
(w sąsiedztwie placu drzewnego).  
    Jadwiga miała już wówczas 80 lat          
i zdrowie zrujnowane  deportacją. Zmarła 
trzy lata  później, 5 lutego 1956 roku. Na-
wet śmierć nie zdjęła jednak fatum z ży-
ciorysu księżnej. Na nagrobku zakazano 
zapisu tytularnego, stąd tylko „XX” za-
miast „książąt” Druckich– Lubeckich.    
W nowej, robotniczo– chłopskiej Polsce 
książęta byli przecież tylko wstydliwym 
reliktem niedawnego uciemiężenia… 
     Henryk Załęski tymczasem awansował. 
Został dyrektorem Okręgowego Przedsię-
biorstwa Przemysłu Drzewnego w Byto-
miu. Dzieci dorastały. Pierwszy wyemi-
grował z Kalet Aleksander. W 1960 r. 
ożenił się z Iwoną Bobowską– Jagodziń-
ską (jej rodzina również pochodziła z Wo-
łynia), a w 1963 roku przeniósł się do 
Warszawy. Po nim wyjechała Maria– do-
stała pracę w Słupi Wielkopolskiej i tam 
też zamieszkała.  
    Potem na jędryskowskim cmentarzu 
spoczęła jeszcze jedna księżna– Aleksan-
dra, żona Henryka. Oddaloną o 1,5 tysiąca 
kilometrów od Kalet prasiedzibę jej rodu– 
Kozielsk, obok Starobielska i Ostaszkowa, 

okryła zła sława związa-
na z mordem dokonanym 
na polskich oficerach. 
Samotnego wdowca 
przygarnęła córka w Słu-
pi. Tam zmarł 22 stycz-
nia 1981 roku w wieku 
78 lat. 
    Patrząc retrospektyw-
nie na zagmatwane dzieje 
księżnej Jadwigi trudno 
oprzeć się refleksji na 
temat nieprzewidywalno-
ści ludzkich losów. Uro-
dzona w zaborze rosyj-
skim arystokratka wiodła 
sielskie życie na urokli-
wym Wołyniu. Do pew-
nego momentu wszystko 
zdawało się być przewi-

dywalne– mąż, 
dzieci, sąsiedzi, 
p o m n a ż a n i e 
majątku w  Ho-
ł o w n i c y …         
I nagle wszyst-
ko odwróciło 
się jakby za 
d o t k n i ę c i e m 
różdżki czaro-
dzieja– amatora. 
Zamiast komnat 
zafundowano jej zatłoczony wagon, zie-
miankę w dalekiej Azji, zamiast stabilnej 
egzystencji- brykiety z krowiego łajna, 
niewyobrażalne mrozy, głód, choroby,      
a w końcu życie w nowych, socjalistycz-
nych realiach i śmierć w miejscu, o któ-
rym zapewne, mimo swojego wykształce-
nia, do momentu skierowania tu syna nig-
dy nie słyszała… W międzyczasie przeży-
ła śmierć męża, była też obecna przy 
śmierci swojej córki Marii. Mało? Mimo 
to przeżyła 83 lata… 
   Grób Jadwigi Adolfowej księżnej           
z Druckich– Lubeckich Załęskiej, patrząc 
od strony głównego wejścia, umiejscowio-
ny jest w lewym skrzydle, mniej więcej   
w środku cmentarza, przy ogrodzeniu. 
Warto przystanąć i podumać– bo jest nad 
czym. 
 

Jacek Lubos 
p.s.   
 

    Dziękuję znajomej za podsunięcie te-
matu zagadkowej kaletańskiej księżnej. 
Zafundowała mi, a za moim pośrednic-
twem czytelnikom, egzotyczną podróż      
w czasy Rusi Kijowskiej, mocarstwowej 
Rzeczpospolitej, zaborów, sielskiego mię-
dzywojnia na kresach, w końcu zaś tra-
gicznych następstw paktu Ribbentrop– 
Mołotow i początków PRL-u.  
    Osobne podziękowania należą się po-
tomkowi księżnej Jadwigi– panu Aleksan-
drowi Zaleskiemu, bez którego konsultacji 
artykuł zapewne by nie powstał. Pan 
Aleksander, mimo iż od pół wieku nie 
mieszka już w Kaletach, systematycznie 
odwiedza groby matki i babci, ma tu też 
znajomych ze szkolnych czasów. Prywat-
nie jest emerytowanym ekspertem  foto-
grafii kryminalistycznej Centralnego La-
boratorium Kryminalistycznego Komendy 
Głównej Policji, a także członkiem ekipy 
ekshumacyjnej w Miednoje, Charkowie     
i Katyniu w 1991 i 1995 roku. Fotografia 
jest nie tylko jego zawodem, ale także 
największą pasją i sposobem na życie.  
   24 marca w Miejskim Domu Kultury  
odbędzie się wernisaż jego fotografii pt. 
„Na nieludzkiej ziemi”, na który serdecz-
nie zapraszam wszystkich mieszkańców.  

DRUCK– herb książąt  
Druckich– Lubeckich 

Łunin 

Łunin na Wołyniu – siedziba Druckich– Lubeckich, miejsce urodzenia 
księżnej Jadwigi. Mapa II Rzeczpospolitej. 

Jadwiga Załęska.  
Okres deportacji do  

Kazachstanu  
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W MDK zainaugurował  
działalność Uniwersytet  

III wieku  
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 D ziałalność naszego 
Koła DFK Kalety 

w 2013 roku rozpoczęli-
śmy zebraniem sprawoz-
dawczym za 2012 r., któ-

re odbyło się w sali naszego Koła dnia 
10.02.2013 r.  
    O działalności Koła w pierwszej poło-
wie 2013 pisaliśmy we wrześniowym 
numerze „Biuletynu” (2013). Działalność 
naszą w 2013 roku, oprócz zebrań mie-
sięcznych, rozpoczęliśmy udziałem        
w festynie w Zębowicach na Opolszczyź-
nie. Bardzo ważnym wydarzeniem był 
fakt, że nasz członek, jako jedyny z gmi-
ny Lubliniec (do której organizacyjnie 
należymy) uczestniczył w XVIII semina-
rium śląskim w Kamieniu Śląskim          
w dniach 25-28.09.2013 r.. Było ono po-
święcone „Dziedzictwu Kulturalnemu 
Śląska”. Poza tym uczestniczył on rów-
nież w spotkaniu w szkole podstawowej 
w Kaletach, na które został zaproszony 
przez nauczycielkę języka niemieckiego     

i panią dyrektor szkoły. Spotkanie doty-
czyło przedstawienia wartości i korzyści 
dotyczących  znajomości  języka nie-
mieckiego, zwłaszcza w życiu zawodo-
wym. Przy okazji rozdano dzieciom bro-
szurki dydaktyczne otrzymane z Domu 
Współpracy Polsko– Niemieckiej w Opo-
lu. 
     Dnia 27.10.2013 r. w sali naszego 
Koła zorganizowaliśmy „Mini– October-
fest”, który zasponsorowała nam firma 
„Gali”. Bardzo ważnym spotkaniem        
w dniu 16.11.2013 r. było spotkanie ad-
wentowe. Odbyło się ono w Koszęcinie, 
a uczestniczyli w nim nasi członkowie       
i sympatycy. Ważne było również to, że 
20.11.2013 r. nasza długoletnia działacz-
ka otrzymała pomoc finansową z Towa-
rzystwa Dobroczynnego Niemców          
w Opolu w związku z amputacją nogi.  
    Działalność naszą w 2013 r. zakończy-
liśmy spotkaniem adwentowym, które 
odbyło się 24.11.2013 r. w sali naszego 
Koła. Tych naszych członków, którzy ze 

względu na stan zdrowia lub też z innych 
przyczyn nie uczestniczyli w ww. spotka-
niu, odwiedziliśmy w domu. 
    Podsumowując działalność w 2013 
roku należy stwierdzić jeden smutny fakt
– ciągle Nas ubywa. W roku ubiegłym 
zmarło dwóch naszych członków, w tym 
przewodniczący komisji rewizyjnej.        
O tym jednak napiszemy w następnym 
artykule. Smutnym faktem byłaby sytu-
acja, w której musielibyśmy zakończyć 
działalność ze względu na brak regulami-
nowej ilości członków. Tak stało się np. 
w 2012 roku    w Boronowie i w 2013 
roku w Woźnikach. Naszą  działalność za 
rok 2013 podsumowaliśmy na zebraniu 
sprawozdawczym dnia 9.02.2014 r., które 
odbyło się w sali naszego Koła. 
 
 
 

Przewodniczący Koła Kalety Towarzy-
stwa Społeczno– Kulturalnego Niemców 

na Śląsku Opolskim 
Franz Jonik     

Mniejszość niemiecka w roku 2013 

Z  radością informuję, że Miejski 
Dom Kultury poszerzył swą ofertę 

polegającą na współpracy z Wyższą 
Szkołą Bankowości i Finansów w Kato-
wicach. 20 lutego br. J.M. Rektor dr 
Longin Leśniewski prof. WSBiF inau-
gurował długo oczekiwany rok akade-
micki UNIWERSYTETU III WIEKU.  
    Z bogatej oferty, która została specjal-
nie przygotowana dla naszych seniorów 
skorzystało dotychczas 38 osób. Wszyst-
kim słuchaczom zostały wręczone indek-
sy. W rozpoczęciu wziął udział burmistrz 
naszego Miasta pan Klaudiusz Kandzia, 
który wyraził słowa uznania oraz pogra-
tulował i życzył wszystkim wytrwałości. 
Zajęcia będą odbywały się raz w miesią-
cu, terminy zostaną wkrótce ustalone        

o czym poinformujemy. Oprócz wykła-
dów zaplanowano również ciekawe 
warsztaty, miedzy innymi nauka języ-
ków, zajęcia komputerowe i inne. Mimo, 
że pomysł otwarcia Uniwersytetu 

W świecie, gdzie 
wszystko ma swoją  
cenę, 
Jest coś za darmo,         
o czym nikt nie wie. 
Tego nie znajdziesz         
w żadnym markecie, 
Choćbyś poszukał też      

w internecie. 
 

Tego nie zważysz, ani nie zmierzysz, 
Ale Ty przecież w bajki nie wierzysz. 
Lecz ci podpowiem w wielkim sekre-
cie, 

Gdy się uśmiechasz- jest ładniej na 
świecie. 
 

Uśmiech w łazience gdy się malujesz, 
Uśmiech dla męża gdy mu śniadanie 
szykujesz. 
Uśmiech  w pociągu, na poczcie, albo 
też w banku. 
Uśmiech w ciągu dnia, wieczorem lub     
o poranku. 
Uśmiech przy pracy nawet gdy jest 
trudno, 
Na ruchliwej ulicy, przez  którą często 
przejść trudno. 
 

Uśmiech przy pachnącej kawie przy 
kominku, 
Promienny uśmiech dla bliskiej osoby    
w upominku. 
 

Pomimo problemów- często się uśmie-
chaj, 
Na dzień szczęśliwy ciągle nie czekaj, 
Bo uśmiech w życiu nic nie kosztuje, 
A wszystko wokół zmienia, drogę   
toruje. 

      Uśmiech 

Maria Rogocz 
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8  marca 2014 roku, w sobotę, w sie-
dzibie Miejskiego Domu Kultury  

w Kaletach odbył się wyjątkowy kon-
cert z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet. W tym roku nasze miasto za-
szczycił swoją obecnością Pan Damian 
Holecki.  
    W ponad godzinnym koncercie zapre-
zentował swoje największe przeboje: 
m.in. "Mamo, dla Ciebie jestem", 
"Czerwone róże", "Po prostu dziękuję". 
    Frekwencja jak zwykle dopisała,          
a bilety na koncert rozeszły się jak świeże 
bułeczki. Na sali widowiskowej zasiadł 
komplet gości. Słuchacze tłumnie przy-
byli nie tylko z naszego miasta ale rów-
nież z gmin ościennych. Gościliśmy rów-
nież fanów z samego Krakowa i Tarno-
wa. Przed koncertem gościom umilały 
czas śpiewem dziewczyny z grupy wo-
kalnej działającej przy MDK Kalety: Da-

ria Smoleń oraz Magdalena Gabryś. 
    Ze względu na tak duże zainteresowa-
nie koncertem Damiana Holeckiego, naj-
prawdopodobniej w listopadzie br., nasze 
miasto znów będzie gościło tego artystę. 

Szczegóły niebawem. 
    Już dziś serdecznie zapraszamy na 
kolejne wydarzenia artystyczno-
kulturalne do Miejskiego Domu Kultury 
w Kaletach. 

Koncert Damiana Holeckiego z okazji Dnia Kobiet  

Marian Lisiecki 

w MDK narodził się już 
dawno, do końca nie było wiadomo 
czy realizacja dojdzie do skutku. 
Dziękuję pracownikom uczelni pa-
niom, Klaudii Jaskólskiej - dyrektor 
ds. marketingu, Magdalenie Palup-
skiej, Annie Masłowskiej za zaanga-
żowanie i pracę włożoną w przygoto-
wanie oferty programowej, a miesz-
kańcom za chęć podjęcia nauki.  

Marian Lisiecki   

Zapraszamy na wystawę zdjęć Aleksandra Załęskiego 

MIEJSKI DOM KULTURY W KALETACH 
24 marca– 4 kwietnia 2014 r. 

 

Autor wystawy i fotografii: Aleksander Załęski  

24  marca w Miejskim Domu Kultury  otwarta zostanie wysta-
wa zdjęć dokumentalnych Pana Aleksandra Załęskiego, 

dawnego mieszkańca naszego miasta, emerytowanego eksperta  fo-
tografii w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Ko-
mendzie Głównej Policji.  
   Na wystawie, zatytułowanej „Na nieludzkiej ziemi”, zobaczyć będzie 
można m.in. zdjęcia ekshumacyjne z Miednoje, Charkowa i Katynia 
oraz posłuchać prelekcji autora na temat wydarzeń z roku 1940, a także 
relacji z prac ekshumacyjnych w Rosji w 1991 i  1995 roku, w których 
Aleksander Załęski osobiście uczestniczył.    

Jacek Lubos 
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Jacek Lubos 

W  Kuczowie 
wiosna już 

w pełni, niestety 
sielankowe nastro-
je, jak na razie, 
udzielają się także 
zawodnikom LKS 
Małapanew, któ-

rzy rozpoczęli przedsezonowe sparingi 
dwoma wpadkami przegrywając bar-
dzo wysoko z Górnikiem Bobrowniki 
Śląskie (24 lutego) oraz z Błękitnymi 
Herby (2 marca).  
     Zważywszy na dość wysoką pozycję  
reaktywowanej drużyny w rozgrywkach 
lublinieckiej klasy „B” należy mieć na-
dzieję, że w spotkaniach o punkty ta ten-
dencja się odwróci i piłkarze z Paderew-
skiego spróbują się włączyć do walki       
o awans.  
    Inaugurację rozgrywek w klasie „B” 
zaplanowano na 30 marca.  W pierwszej 
kolejce zespół Małejpanwi jednak pauzu-
je. Do rywalizacji włączy się dopiero     
w kolejnym tygodniu grając w Rusinowi-
cach z miejscowym Dragonem. 
    Stan drużyny seniorów na dzień 2 lute-
go 2014 r.:  
 

1. Janus Dawid bramkarz 17 
2 .Kuder Krzysztof  śr. obrońca 33 
3. Langner Bogdan obrona/pomoc 24 
4. Janczyk Piotr śr. obrona/śr. pomoc 23 
5. Przyrowski Tomasz p.obrona 23 
6. Popierz Paweł l. obrona 27 
7. Kłosek Krzysztof śr. obrona/pomoc 27 
8. Janus Marcel śr. obrona/śr. pomoc 19 
9. Ogrodnik Mateusz obrona 25 
10. Zok Wojciech obrona/pomoc 26 
11. Parys Piotr pomoc/obrona 17 
12. Kubiak Paweł obrona/pomoc 19 
13. Bawecki Kajetan rozgrywający 25 
14. Popierz Piotr rozgrywający 27 
15. Krysik Mirosław p. pomoc/atak 23 

16. Żylak Sebastian l. pomoc/atak 28 
17. Wojsyk Mateusz p. pomoc/atak 23 
18. Korzekwa Piotr atak 34 
19. Kocyba Patryk atak 23 
20. Musik Krzysztof atak 25 
21. Nokielski Marcin atak 31 
22. Grzyb Artur pomoc/atak 24 
23. Gansiniec Szymon pomoc/atak 28 
Pietryga Aleksander kontuzja 29  
 
    Podczas przerwy zimowej do klubu 
(jeszcze nieformalnie) dołączono nową 
sekcję. Siatkarska Małapanew grała do-
tychczas pod szyldem Kawolups.   

Tabela lublinieckiej klasy „B” po rundzie jesiennej sezonu 2013/ 2014. 

   BIULETYN INFORMACYJNY, MARZEC 2014 Str. 13 

Wiosna w Kuczowie 

P odobnie jak w roku ubie-
głym i dwa lata temu mia-

sto Kalety, we współpracy        
z Powiatem Tarnogórskim, 

organizuje 22 marca (sobota) w Truszczycy  
III Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny.  
    Bieg przełajowy zostanie rozegrany na dy-
stansie ok. 5 kilometrów (start i meta   w okoli-
cy wiaty przy leśniczówce). Do zapisów zapra-
szamy gimnazjalistów oraz dorosłych. Zapisy 
przyjmowane są telefonicznie pod  nr 34 352-
76-52 lub bezpośrednio przed biegiem. Start 
biegu- godzina 12.00. 

Zapraszamy na bieg do  
Truszczycy! 

Jacek Lubos 

P odczas zebrania Zarządu Koła      
w dniu 5 lutego ustalono terminy 

zawodów wędkarskich na rok bieżący.  
I tak:  
- 13 kwietnia - Zawody o Mistrza Koła. 
Zbiornik Zielona Górna. Zawody              
4-godzinne.  
- 24 maja Zawody o Puchar Zielonej. 
Zbiornik Zielona Górna.  
-  1 czerwca zawody dla dzieci i mło-
dzieży z okazji Dnia Dziecka. Zbiornik 
licencyjny nr 1, Kalety, ul. Fabryczna.  
- 29 czerwca Zawody o Puchar Burmi-
strza. Zbiornik Zielona Górna.  
-  9/10 sierpień. Zawody Nocne. Zbior-

nik Zielona Górna.  
- 7 września Zawody o Puchar Prezesa. 
Zbiornik Zielona Górna.  
   Możliwość odpracowania czynu spo-
łecznego będzie miała miejsce 29 mar-
ca w sobotę w Zielonej. Chętnych pro-
simy o zabranie narzędzi przydatnych 
podczas sprzątania oraz worków. 
Zbiórka o godzinie 8.00 pod 
„grzybkiem”. 
    Skarbnik Koła przyjmuje opłaty za 
wędkowanie w roku 2014 do końca 
miesiąca kwietnia, w MDK Kalety,     
w każdy poniedziałek, w godzinach 
17.00- 19.00.  

Jacek Lubos 

Terminy zawodów Koła PZW Kalety w 2014 roku 

Przekaż 1% podatku na rzecz klubu LKS Małapanew 
 

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,PT-28,PIT-
36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę „FUNDACJA  PARTNERSTWO” KRS 0000197334 
oraz w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” wpisać nazwę naszego klubu, czyli MAŁAPA-
NEW KUCZÓW.  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również w tym roku, możecie być pew-
ni, że i te pieniądze nie zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczone na poprawę warun-
ków uprawiania sportu przez dzieci  i młodzież w klubie Małapanew Kuczów.   
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P rzygotowująca się do wiosen-
nej rundy rozgrywek w czę-

stochowskiej okręgówce drużyna 
kaletańskiej Unii rozegrała kilka 
sparingów.  

    1 lutego wygrała z Piastem Ożarowice 3:2,      
8 lutego uległa Uranii Ruda Śląska 1:2, 15 lutego 
przegrała z Orłem Koty 1:3, 22 lutego pokonała 
Małą Panew Cynków 2:0, zwyciężyła też 1 marca       
z LKS Żyglin 2:1 i 8 marca z Unią Świerklaniec 
4:1.  
    Ostatni  sparing, ze Spartą II Lubliniec przewi-
dziano na 15 marca. Unia pierwsze wiosenne spo-
tkanie o punkty zagra 22 marca w Mstowie          
z Wartą. Inauguracja sezonu na stadionie przy 
Fabrycznej nastąpi przy okazji spotkania z Li-
swartą Lisów 29 marca.  

Unia gotowa do rundy wiosennej 

11  lutego 2014 r. w Miejskim Do-
mu Kultury w Kaletach odby-

ło się Walne Zgromadzenie Sprawoz-
dawcze Członków Klubu Sportowego 
Unia Kalety.  
   W pierwszych punktach spotkania pre-
zes zarządu Tomasz Galios oraz trenerzy 
i kierownicy poszczególnych sekcji 
wchodzących w skład klubu przedstawili 
sprawozdania z działalności w 2013 roku. 
Przedstawiona została również informa-

cja dotycząca realizacji budżetu Klubu   
w 2013 r.  
    Następnie po wysłuchaniu sprawozda-
nia Komisji Rewizyjnej odbyło się głoso-
wanie, w którym obecny zarząd uzyskał 
absolutorium.  
    Z ramienia władz Miasta Kalety          
w zebraniu wziął udział Burmistrz Miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia, Przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych Irena No-

wak oraz radni Edward Drabik i Robert 
Gryc. W swoim wystąpieniu Burmistrz 
miasta złożył serdeczne podziękowanie 
prezesowi, zarządowi, trenerom, zawod-
nikom oraz gospodarzowi klubu za zaan-
gażowanie w pracę na rzecz rozwoju 
Klubu. Zarząd zaś podziękował władzom 
samorządowym za realizowane inwesty-
cje na stadionie.   

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KS Unia Kalety  

Marek Parys 
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Wśród gości byli także: prezes Koła 
PZW Kalety Robert Kuder, Prezes 
stowarzyszenia Nasze Kalety Adam 
Gabryś, redaktorzy lokalnych mediów 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kaletach Eugeniusza Ptak, radni: 
Edward Drabik, Robert Gryc, Blandy-
na Kąkol, Jan Klimek, Grzegorz Kru-
pa, Zygmunt Mirowski, Janina Perz, 
Mirosława Potempa, Maria Wiatrek, 
Ryszard Sendel, Kazimierz Złotosz.  
    Przybyłych powitał burmistrz Klau-
diusz Kandzia, który następnie, na pod-
stawie prezentacji multimedialnej, przed-
stawił osiągnięcia, jakie dało się uzyskać 
w Zielonej w roku 2013, a także plany na 
inwestycje (miejskie, nadleśnictw i lokal-
nych przedsiębiorców, a także te pro-
wadzone w kooperatywie)        w dziel-
nicy  w roku bieżącym. Wśród tych 
ostatnich pojawiły się m.in. wizje stwo-
rzenia boiska do siatkówki plażowej 
przy OW "Zielona", wypożyczalni ło-
dzi wiosłowych, oświetlenia plaży przy 
dolnym zbiorniku, czy też plan remon-
tu wiatraka na wyspie, który mógłby 
stać się na powrót jedną z najwięk-
szych lokalnych atrakcji.  
    W dalekosiężnych planach jest też 

postawienie w Zielonej leśnego amfite-
atru, w którym można było np. prezento-
wać występy artystów podczas doroczne-
go "Święta Zielonej".  
    Po prezentacji głos zabrali m.in. obaj 
obecni na sali nadleśniczowie (ze Świer-

klańca i Koszęcina). Nadleśniczy Błasz-
czyk (Świerklaniec) zaoferował stwo-
rzenie w roku 2014 przy drodze powia-
towej na Kolonię Woźnicką (za 
"wodomistrzówką") parkingu leśnego 
na kilkadziesiąt samochodów, na któ-
rym stanie również wiata pomocna np. 
uprawiającym jogging po "Zielonej 
Pętli". Po nich kolejno wypowiedzieli 
się: właściciel OW "Zielona" Piotr 
Świerc, radna Blandyna Kąkol, przed-
siębiorca z OW "Zajazd u Rzepki", były 

nadleśniczy Zdzisław Unglik, komendant 
Wystalski, wicewojewoda Andrzej Pilot, 
starosta Lucyna Ekkert, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz 
Ptak, naczelnik OSP Kazimierz Złotosz.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia podzię-

kował wszystkim przedstawicielom 
podmiotów, które mają wpływ i realnie 
wpływają na to, że Zielona co roku 
pięknieje, powoli wychodzi z cienia,    
a z czasem, mamy nadzieję, stanie się 
jedną z największych atrakcji tury-
stycznych w okolicy. W ramach po-
dziękowania goście otrzymali m.in. 
obrazy kaletańskiej grupy plastycznej 
"Inspiracje" oraz drobne upominki.   

W Zielonej o Zielonej- czyli co ma parking do wiatraka  
(dokończenie ze str. nr 1) 

Jacek Lubos 

W  dniach 6-7 marca 
delegacja miasta Kale-

ty przebywała na warszta-
tach dla miast kandydackich 
stowarzyszenia Cittaslow      

w Lubawie (woj. warmińsko– mazurskie). 
    W warsztatach dla pretendentów udział 
wzięło około 70 osób. Oprócz naszej dwu-
osobowej delegacji byli to przedstawiciele 
miast członkowskich Polskiej Krajowej Sieci 
Miast Cittaslow: Barczewa, Biskupca, Bisz-
tynka, Dobrego Miasta, Gołdapi, Lidzbarka 
Warmińskiego, Nowego Miasta Lubawskie-
go, Lubawy, Olsztynka, Rynu i Murowanej 
Gośliny; przedstawiciele miast zainteresowa-
nych ideą Cittaslow z województwa warmiń-
sko-mazurskiego: Braniewa, Działdowa, 
Fromborka, Górowa Iławeckiego, Nidzicy, 
Ornety, Pasymia, Tolkmicka; przedstawiciele 
miast zainteresowanych ideą Cittaslow spoza 
w o j e w ó d z t w a  w a r m i ń s k o -
mazurskiego: Rejowca Fabryczne-
g o  ( w o j e w ó d z t w o  l u b e l s k i e ) , 
oraz Prudnika (województwo opolskie) 
i Nowego Dworu Gdańskiego (województwo 
pomorskie) a także przedstawiciele Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, ja-

ko członka wspierającego Polską Krajową 
Sieć Miast Cittaslow.  
    Pierwszego dnia warsztatów goście zapo-
znali zostali z głównymi założeniami idei 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Cit-
taslow i funkcjonowaniem Polskiej Krajowej 
Sieci Miast Cittaslow. W godzinach popołu-
dniowych zwiedziliśmy Lubawę. 
    W piątek 7 marca przedstawiciel Barcze-
wa -miasta świeżo przyjętego do Stowarzy-
szenia, burmistrz Górowa Iławieckiego          
i Pełnomocnik Bur-
mistrza miasta Kale-
ty ds. Cittaslow 
insp. Jacek Lubos 
pokazali i omówili 
prezentacje multi-
medialne o swoich 
mie j scowoś cia ch    
w kontekście człon-
kostwa w Sieci 
Miast Dobrego Ży-
cia. Był też czas na 
wymianę doświad-
czeń i omówienie 
dalszych działań    
w procedurze przy-

stąpienia do Cittaslow.  
   Kalety w dniu 28 marca gościć będą komi-
sję certfikacyjną , która zweryfikuje wniosek 
o członkostwo. W razie pozytywnej decyzji 
uroczyste wręczenie certyfikatu odbędzie się 
podczas najbliższego zebrania Zgromadzenia 
Ogólnego Międzynarodowego Miast Cit-
taslow, które odbędzie się w dniach 18-21 
czerwca br.  w Midden- Delfland w Holandii.    

Delegacja miasta Kalety na warsztatach dla miast kandydackich stowarzyszenia      
Cittaslow w Lubawie 

Jacek Lubos 



 

  www.kalety.pl 

Renata Sosnica 
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Rekrutacja dzieci do szkół podsta-
wowych dokonuje się z zachowa-
niem następujących zasad: 
 

KLASA PIERWSZA SZKOŁY POD-
STAWOWEJ 
 

Rok szkolny 2014/2015 
 

1. Dzieci siedmioletnie : 
a)  przyjmowane z  urzędu –
  zameldowane  w obwodzie szkoły,        
w oparciu o dane z ewidencji ludności 
(KARTA ZAPISU DZIECKA) 
b) dzieci zamieszkałe poza obwodem 
szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami, na pisemny wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów) skierowany do 
dyrektora szkoły. 

2. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte 
do klasy pierwszej na wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów) skierowany do 
dyrektora szkoły, po spełnieniu następu-
jących warunków:  
a) jeśli szkoła posiada wolne miejsca        
i odpowiednie warunki organizacyjne- 
dotyczy dzieci poza obwodem szkoły  
b) dziecko było objęte wychowaniem 
przedszkolnym w roku szkolnym poprze-
dzającym rozpoczęcie nauki – dokument 
potwierdzający 
3. Dzieci sześcioletnie zameldowane      
w obwodzie szkoły w Kaletach urodzone 
w pierwszej połowie roku 2008 mają 
obowiązek realizacji obowiązku szkolne-
go 

a) Dzieci sześcioletnie zameldowane       
w obwodzie szkoły w Kaletach urodzone 
w II połowie roku 2008 mogą realizować 
obowiązek szkolny na wniosek rodziców 
( prawnych opiekunów ) skierowany do 
dyrektora szkoły. 
b)  Dzieci sześcioletnie zameldowane 
poza obwodem szkoły w Kaletach  mogą 
być przyjęte do klasy pierwszej na wnio-
sek rodziców (prawnych opiekunów) 
skierowany do dyrektora szkoły, po speł-
nieniu następujących warunków: 
c) jeśli szkoła posiada wolne miejsca         
i odpowiednie warunki organizacyjne 
d) dziecko było objęte wychowaniem 
przedszkolnym     w     roku      szkolnym  

Procedury przyjęcia dziecka do klasy pierwszej i klas pozostałych w szkołach          
podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalety  

Śląski  Związek Gmin i Powiatów 
w Katowicach prowadzi 

szereg działań na rzecz poprawy funk-
cjonowania samorządu terytorialnego. 
Jedną z inicjatyw podjętych w ostat-
nich latach jest wsparcie dla urzędów 
w zakresie poprawy jakości usług 
świadczonych dla mieszkańców.  
    Elementem proponowanego systemu 
kontroli zarządczej jest wykorzystywanie 
opinii klientów urzędów w ocenie reali-
zacji usług. Dlatego też na podstawie 
porozumienia zawartego w dniu         
30.12.2013 roku pomiędzy Gminą Kale-
ty, uczestnikiem projektu, a Śląskim 
Związkiem Gmin i Powiatów, który jest 
głównym koordynatorem, realizowany 
jest projekt Benchmarking – narzędzie 
efektywnej kontroli zarządczej w urzę-
dach miast na prawach powiatu, urzę-
dach gmin i starostwach powiatowych. 

Projekt ma na celu podniesienie jakości 
usług poprzez wzrost efektywności funk-
cjonujących w jednostkach samorządu 
terytorialnego systemów kontroli zarząd-
czej z uwzględnieniem elementu bench-
markingu. 
    W związku z tym, w marcu i kwietniu 
bieżącego roku zostanie przeprowadzone 
badanie opinii mieszkańców na temat 
funkcjonowania urzędu oraz wybranych 
aspektów życia związanych z dostarcza-
niem usług publicznych w naszym mie-
ście. Badanie jest kontynuacją cyklicz-
nych badań rozpoczętych w 2012 roku      
i obecnie jest prowadzone równolegle na 
terenie 40 jednostek samorządu teryto-
rialnego, w formie wywiadu ankietowe-
go. 
    Zachęcamy Państwa do udziału w ba-
daniu. Pozyskane w wywiadach infor-
macje wspomogą zarządzanie urzęda-

mi i wybranymi zadaniami analizowa-
nymi w ramach wymiany doświadczeń 
i identyfikacji dobrych praktyk w urzę-
dach administracji publicznej uczestni-
czących w  projekcie Benchmarking – 
narzędzie efektywnej kontroli zarządczej 
w urzędach miast na prawach powiatu, 
urzędach gmin i starostwach powiato-
wych, koordynowanym przez Stowarzy-
szenie. 
    Badanie opinii publicznej jest w cało-
ści finansowane ze środków zewnętrz-
nych, w tym współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Więcej 
informacji o projekcie można uzyskać na 
stronie internetowej:  
 

 www.benchmarking.silesia.org.pl  
 

Klienci Urzędu Miejskiego będą ankietowani 

ODBIÓR ODPADÓW  
WIELKOGABARYTOWYCH 

 

  Urząd Miejski w  Kaletach informuje, że odbiór odpadów wielko-
gabarytowych nastąpi w dniu 9 kwietnia br. w godzinach od 6.00 
– 18.00 przez firmę  PZOM Waldemar Strach; 
- z nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych) odbiór będzie 
następował bezpośrednio sprzed posesji ; 
- w przypadku zabudowy wielorodzinnej prosimy o wystawienie 
odpadów wielkogabarytowych przy boksach śmietnikowych. 

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW 
 

   Urząd Miasta Kalety prosi o zwrócenie uwagi przy doko-
nywaniu wpłat podatków, ponieważ od 2014 roku zostały 
wprowadzone indywidualne rachunki bankowe dla każ-
dego podatnika. 
   Numery rachunków umieszczone są na decyzjach  
podatkowych i na dowodach wpłat. 
   Terminy płatności podatków: 
15 marca,15 maja,15 września,15 listopada.  

(jal) 

Agnieszka Szewczyk Monika Gambuś 



 

  www.kalety.pl 

-surówki 
-gołąbki 
- mięsa 
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D otację w wysokości 63 850 zł po-
zyskano na budowę placu zabaw  

przy Zespole Szkół i Przedszkola         
w Kaletach Miotku. 
     Wkład miasta wyniesie 64 117 zł. 
Założeniem programu rządowego 
„Radosna Szkoła” jest urządzenie szkol-
nego placu zabaw. Ma on umożliwić 
młodszym dzieciom podejmowanie ak-

tywności fizycznej w sposób pozwalający 
rozładować napięcia emocjonalne i fi-
zyczne, wynikające z możliwego ograni-
czenia spontanicznej aktywności w trak-
cie zajęć prowadzonych w klasach. 
    Szkolny plac zabaw powinien być 
przygotowany do prowadzenia z dziećmi 
różnych form zajęć ruchowych. Ze 

względu na dużą przydatność edukacyjną 
oraz ruchową umożliwione zostanie dzie-
ciom korzystania z placu zabaw po za-
kończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty 
i niedziele, pod opieką rodziców lub 
opiekunów. W ten sposób plac będzie 
mógł stać się miejscem spotkań rodzin-
nych.  

Miasto pozyskało dotację na plac zabaw przy szkole w Kaletach - Miotku  

W  miesiącu lutym Referat Promo-
cji i Pozyskiwania Zewnętrz-

nych Środków Finansowych opracował 
wnioski do Ministerstwa Sportu na 
dwa projekty dotyczące modernizacji 
bazy sportowej w mieście w ramach 
Programu Rozwoju Inwestycji Sporto-

wych. Dokumentację techniczną inwe-
stycji opracował Wydział Strategii        
i Rozwoju Gminy. 
    Miasto Kalety złożyło dwa wnioski      
o dofinansowanie. Przedmiotem pierw-
szego projektu jest remont murawy bo-
iska piłkarskiego oraz boiska wielofunk-

cyjnego znajdującego się na obiekcie 
sportowym Ludowego Klubu Sportowe-
go w Kuczowie. Drugi projekt przewidu-
je remont nawierzchni bieżni lekkoatle-
tycznej wokół boiska piłkarskiego na 
stadionie miejskim. Ze środków          
Funduszu   Rozwoju  Kultury   

Kalety starają się o środki zewnętrzne na modernizację bazy sportowej  
Dariusz Szewczyk 

poprzedzającym  rozpoczęcie nauki – 
dokument potwierdzający realizację wy-
chowania przedszkolnego. 
 
 

Rok szkolny 2014/2015 
 

1. Dzieci do pozostałych klas: 
- przyjmowane z urzędu – zameldowa-
ne  w obwodzie szkoły, w oparciu o dane 
z ewidencji ludności, dzieci zamieszkałe 
poza obwodem szkoły, jeśli szko-
ła dysponuje wolnymi miejscami na pi-
semny wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) skierowany do dyrektora 
szkoły. 
 

Wymagane dokumenty i terminy re-
krutacji 
 

Zapisy dzieci do klasy pierwszej trwają 
od 1 do 30 marca br. 
1. Rodzic (prawny opiekun) osobiście 
zgłasza dziecko w sekretariacie szkoły   
w godzinach 7.30 – 15.00 od poniedział-
ku do piątku, składając kartę zgłoszenia 
dziecka do szkoły. Rodzice (prawni opie-
kunowie) dziecka spoza obwodu szkoły 
oprócz karty zgłoszenia dziecka składają 
wniosek do dyrektora szkoły. 
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka – za-
łącznik nr 2 
2. Warunki i tryb przyjmowania uczniów 
niebędących obywatelami polskimi okre-
ślają odrębne przepisy. 
3. Do karty zgłoszenia do szkoły dziecka 
6- letniego w okresie, w którym obowią-
zują przepisy przejściowe rodzice 
(prawni opiekunowie) zobowiązani są 
dołączyć: 
a) zaświadczenie wydane przez upraw-
nioną placówkę potwierdzającą, że dziec-
ko było objęte wychowaniem przedszkol-
nym w roku poprzedzającym rozpoczęcie 

nauki w szkole, 
W przypadku podję-
cia decyzji o nauce 
dziecka w szkole 
poza obwodem, ro-
dzice (prawni opie-
kunowie) zobowią-
zani są  do powiado-
mienia szkoły obwo-
dowej o   miejscu 
realizacji przez ich 
dziecko obowiązku 
szkolnego/ rocznego 
p r z y g o t o w a n i a 
przedszkolnego. 
4. Ogłoszenie listy 
uczniów przyjętych 
do klasy I następuje 
w ostatnim dniu 
maja, rodzice mogą 
zapoznać  się z nią 
w sekretariacie 
s z k o ł y .  L i s t a 
uczniów przyjętych 
spoza obwodu ogło-
szona zostaje po 
zakończeniu rocz-
nych zajęć szkol-
nych. 
5. Za tworzenie od-
działów, dobór dzieci i przydzielenie 
wychowawców odpowiada dyrektor 
szkoły. 
6. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszka-
łych poza obwodem podejmuje dyrektor 
szkoły  w przypadku, gdy szkoła dyspo-
nuje wolnymi miejscami. W pierwszej 
kolejności rozpatruje się wnioski rodzi-
ców (prawnych opiekunów) dzieci, któ-
rych rodzeństwo jest już uczniami szkoły 
oraz dzieci pracowników szkoły. Pozo-

stałe dzieci przyjmowane są według ko-
lejności zgłoszeń. 
    W przypadku dzieci zameldowanych  
w obwodzie, a zapisanych do innych 
szkół  – rodzice są zobowiązani zawiado-
mić o tym sekretariat szkoły obwodowej. 
    Kartę zapisu dziecka oraz wniosek       
o przyjęcie dziecka można pobrać ze 
strony www.kalety.pl 

F.H.U  Brzozowski Janusz 
Sklep Garmażeryjny, Catering 

 
Zapraszamy do Sklepu Garmażeryjnego 
Sklep znajduje się na ulicy 1-go Maja 14  

(przy piekarni). 
Godziny otwarcia  

 Od wtorku – do piątku od godz. 6.00-16.00 
Soboty od godz. 7.00-14.00 

W ofercie posiadamy bogaty asortyment           
wyrobów garmażeryjnych produkowanych      
sposobem tradycyjnym bez konserwantów,       

takich jak: 
-pierogi                           
-krokiety 
-sałatki 
 

W sprzedaży mamy również ryby:              
-marynowane 
-opiekane  
-konserwy rybne  
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Dariusz Szewczyk 



 

  www.kalety.pl 

Marek Parys 
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Po  przejęciu przez miasto Kale-
ty terenu poprzemysłowego 

ze stawami fabrycznymi, nieustannie 
szukano pomysłu na jego zagospodaro-
wanie.  
    17 lutego 2014 r., Miasto Kalety złoży-
ło w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego projekt utworzenia 
przy stawie przy ul. Fabrycznej, który nie 
tak dawno stał się własnością komunalną 
- Ichtioparku. Projekt, noszący nazwę: 
"Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Le-
śnym zakątku Śląska- utworzenie parku 
tematycznego w Kaletach", złożony zo-
stał w ramach RPO WSL na lata 2007-
2013 w ramach Priorytetu III Turystyka.  

    Całkowity koszt projektu wynosi 480 
tys. W przypadku jego akceptacji 
(kwestia ta powinna rozstrzygnąć się       
w ciągu 2-3 następnych miesięcy) zosta-
nie on dofinansowany ze środków euro-
pejskich w kwocie 408 tysięcy złotych 
(85%). W ramach projektu przy stawie 
powstaną m.in.: brukowana alejka, 
oświetlenie solarne, monitoring, wypoży-
czalnia sprzętu wędkarskiego, ścieżka 
edukacyjna o rybach z tablicami informa-
cyjnymi, pomosty pływające, stanowiska 
wędkarskie, taras widokowy oraz nasa-
dzenia.  
    W związku z tym, że jest to ścieżka 
konkursowa, realizacja tego projektu uza-

leżniona jest od przyznanego dofinanso-
wania, jednak miejmy nadzieję, że szczę-
ście dopisze i w mieście powstanie kolej-
na atrakcja turystyczna.  

Marek Parys 

Projekt na zagospodarowanie terenu stawów fabrycznych  
Agnieszka Kwoka 

5  marca 2014 r. Burmistrz Miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia wraz       

z Przewodniczącym Rady Miejskiej    
w Kaletach Eugeniuszem Ptakiem oraz 
Posłem na Sejm RP Tomaszem Gło-
gowskim odwiedzili dwa ministerstwa.  
    W pierwszej kolejności w Minister-
stwie Infrastruktury i Rozwoju z Wicemi-
nistrem Adamem Zdziebło Burmistrz 
rozmawiał o nowej perspektywie finanso-
wej Unii Europejskiej 2014 – 2020,           
a w szczególności Zintegrowanych Inwe-
stycjach Terytorialnych, gdzie miasto 
Kalety złożyło cztery projekty, które cze-
kają na zatwierdzenie przez ministerstwo. 
Burmistrz m.in. pytał wiceministra o ter-

miny w jakich miasto będzie mogło przy-
stępować rozpoczęcia prac nad niżej wy-
mienionymi projektami. 
    W ramach priorytetu 4.1; Miasto Kale-
ty złożyło projekt pn: „Przeciwdziałanie 
niskiej Emisji poprzez montaż układów 
solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych - 
w mieście Kalety Leśnym Zakątku Ślą-
ska”. Wnioskowane dofinansowanie: 
4.578.957,77 PLN;   
- priorytetu 4.3; projekt pn: 
„Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez 
kompleksową termomodernizacje budyn-
ków użyteczności publicznej w mieście 
Kalety”. Wnioskowane dofinansowanie: 
3.632.886,92PLN;   
- priorytetu 6.2; projekt pn: „Ochrona 
dorzeczna Małej Panwi poprzez rozbudo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście 
Kalety”. Wnioskowane dofinansowanie: 
1.217.000,00 PLN   
- priorytetu 8.5; projekt pn: 
„Przeciwdziałanie bezrobociu w mieście 
Kalety poprzez wsparcie lokalnych 
przedsiębiorców”. Wnioskowane dofi-
nansowanie: 262.042,23 PLN 
    Kolejnym ministerstwem, które zostało 

odwiedzone przez delegację z Kalet było 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tema-
tem rozmowy z Ministrem Andrzejem 
Biernatem były konkursy ogłoszone 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na 
modernizację infrastruktury sportowej 
m.in. remonty boisk wielofunkcyjnych  
(o czym wyżej), a także konkurs po-
wszechnej nauki pływania dla uczniów 
klas III szkół podstawowych. Na ręce 
ministra przekazane zostały materiały 
promocyjne m.in. Klubu Unia Kalety 
oraz Małapanew Kuczów. Terminy spo-
tkań w obydwu ministerstwach pomógł 
ustalić poseł Tomasz Głogowski. 

O dodatkowych funduszach dla Miasta Kalety w dwóch resortach  

 Fizycznej Miasto Kalety stara 
się o połowę wartości projektów czyli     
o ponad  500.000,00 zł. Powodzenie oraz 
realizacja powyższych inwestycji uzależ-
niona jest od pozyskania wspomnianego 
dofinansowania. Gdyby udało się pozy-
skać środki zewnętrzne na ten cel, w Ku-
czowie powstałoby nowoczesne boisko 
wielofunkcyjne z nawierzchnią tartano-
wą, oświetleniem, ogrodzeniem oraz bo-
iskami do siatkówki, piłki ręcznej i ko-
szykówki. Zaś wyeksploatowana murawa 
boiska piłkarskiego zostałaby gruntownie 

wyremontowana wraz   
z nasadzeniem nowej 
trawy. Na stadionie KS 
Unia Kalety powstałaby 
w obecnym miejscu 
nowoczesna bieżnia 
lekkoatletyczna również 
z podłożem tartanowym.  
    Przypomnijmy, że 
obecnie Miasta Kalety 
realizuje modernizację 
boiska wielofunkcyjnego na stadionie KS 
Unia Kalety z udziałem środków Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki. 
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W  związku z liczny-
mi zapytaniami 

mieszkańców naszego 
miasta dotyczącymi od-

czytów wodomierzy Urząd Miejski w 
Kaletach pragnie poinformować, że od 
początku lutego br. trwają odczyty 
wodomierzy przez pracowników Wo-
dociągów Miejskich.  
    Rachunek wystawiony przez inkasenta 
obejmuje okres od dnia 1 stycznia (stan 
licznika podawany przez odbiorcę) do 
aktualnego odczytu. Mieszkańcy podłą-
czeni jednocześnie do kanalizacji sanitar-
nej w tym samym rachunku będą obcią-
żeni za odprowadzanie ścieków. Od mar-
ca br. będą przeprowadzane regularne 
odczyty wodomierzy przez pracowników 
Wodociągów Miejskich (w okresach mie-
sięcznych). 
    Zapłatę za zużytą wodę i kanalizację 
można uiścić bezpośrednio u inkasenta 
lub w Międzypowiatowym Banku Spół-
dzielczym w Myszkowie oddział Woźni-
ki, którego siedziba znajduje się w bu-
dynku Urzędu Miejskiego, jak również 

przelewem elektronicznym na numer 
konta podany na rachunku. 
Jednocześnie informujemy, że rachunek 
za zużytą wodę dotyczący ubiegłego roku 
do stanu wodomierza podanego przez 
mieszkańców na dzień 31 grudnia zosta-
nie wystawiony przez dotychczasowego 
dostawcę firmę PRIM S.A. w upadłości 
likwidacyjnej. 
   Za wynikłe niedogodności związane       
z przejęciem przez Miasto Kalety sieci 
wodociągowej serdecznie przepraszamy. 
W kwestiach dotyczących opłat za wodę  
i kanalizację prosimy kontaktować się 
pod numerem telefonicznym 34 352 76 
40 a wszelkie awarie sieci wodno kanali-
zacyjnych należy zgłaszać pod numerem 
34 357 70 74. 
   Jednocześnie informujemy, że w marcu 
br. na terenie Miasta Kalety jest prowa-
dzona akcja wymiany wodomierzy, któ-
rym upłynął termin legalizacji. Pracowni-
cy dokonujący wymiany posiadają  
imienne upoważnienia Burmistrza Miasta 
do wykonywania ww. zadań.  

Trwają odczyty oraz akcja wymiany wodomierzy na     
terenie Miasta Kalety  

Termín: 25. – 27. 3. 2014  
(wtorek- czwartek) 
 

Miasto Vítkov (Republika Czeska) 
 

Grupa docelowa: 
- Przedsiębiorcy 
- Rzemieślnicy 
- Przedstawiciele władz lokalnych 
- Pracownicy samorządowi 
- Zainteresowani prowadzeniem 

działalnosci w ramach Unii 
Europejskiej 

 

Odjazd z Kalet: 25. 3. 2014 o godzinie  
5.30. Powrót: 27. 3. 2014 o godzinie  
21.00  
 

Program: 
 
25.03 (wtorek) 
 

Przyjazd do Klokočova,stadnina 
Františkův Dvůr  
(http://www.frantiskuvdvur.cz)  
Śniadanie.  
Odjazd do Vítkova – Urząd Miejski. 
Ceremonia otwarcia. 
Przywitanie przez Starostę Miasta. 
Sprawy organizacyjne pobytu. 
Degustacja produktów regionalnych   
K o n f e r e n c j a  n a  t e m a t 
„Przedsiębiorczość w ramach EU        
w branży wyrobów rzemieślniczych“.  

Odjazd na obiad do Vítkova – Podhradí 
(jadalnia szkoły średniej). 
Przedstawienie szkoły i prezentacja 
zawodów jakich naucza szkoła             
w Podhradi (fryzjer, kucharz, kelner, 
blacharz, usługi pielęgniarskie, naprawy).  
Absolwenci szkoły na rynku pracy.  
Prezentacja firmy ZEMPOL Vítkov 
(gospodarstwo ekologiczne, drób, bydło, 
uprawy organiczne- gryka, orkisz, trawy).  
Wycieczka do biogazowni w Vítkovie – 
Klokočoviě.  
W y c i e c z k a  d o  v i t k o v s k i c h 
rzemieśników (chów koni, bydła, kóz, 
owiec, wyrób sera i produktów 
mlecznych,           farma         ekologiczna 

U rząd Miasta Vitkov oraz Urząd Miasta Kalety zapraszają przedsiębiorców oraz osoby planujące otwarcie działal-
ności gospodarczej na trzydniowe warsztaty do Republiki Czeskiej. Celem szkolenia będzie nabycie nowych wiado-

mości na temat rozwoju przedsiębiorczości w Czechach, a także wymiana doświadczeń z partnerami czeskimi i słowacki-
mi. Poniżej zamieszczamy program pobytu. Zapisów można dokonywać pod numerem: 034 352-76-52 (Jacek Lubos). 
Liczba miejsc ograniczona.   

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY I KANDYDACI NA PRZEDSIĘBIORCÓW  
W UNII EUROPEJSKIEJ! 

W  dniu 24.02.2014 r. na terenie 
Miasta Kalety zostały zainsta-

lowane dwie nowoczesne, autobusowe 
wiaty przystankowe.  
   Nowe wiaty umiejscowione zostały na 
ulicy 1 Maja 62 (Osiedle) oraz ulicy 
Lublinieckiej (parking przy Domu Kul-
tury). Wiaty wykonane są w nowocze-
snej technologii. Wkrótce – podobnie jak 
pozostałe wiaty na terenie naszego mia-
sta – również i te zostaną oklejone zdję-
ciami kaletańskiej przyrody. Zyskają też 
tabliczki z rozkładem jazdy. 

 

Nowe wiaty przystankowe  

Agnieszka Kwoka 
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a g r o t u r y s t y k a ,  u s ł u g i 
pomocnicze w turystyce).  
Kolacja (Klokočov, restauracja Sýpka).  
Wspólne posiedzenie uczestników 
projektu 
- Wymiana doświadczeń  
- Prezentacja vitkovskich firm 
- Degustacja regionalnych produktów 
- Wieczór uprzyjemni kapela Desperádo 
 
26.03 (środa) 
 

Śniadanie. 
Przedsiębiorcy w branży turystycznej 
(zwiedzanie Davidova mlýna – 
zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe 
działania – pracownia ceramiki, 
minifarma, hodowla i łowienie ryb, 
wspinaczka, golf, ścieżka dla rowerów).  
Konferencja „Wykorzystanie funduszy 
unijnych dla rozwoju biznesu w branży 
turystycznej“.  
Obiad.  
Prezentacja  firmy in-SPORT-line 
(sprzedaż akcesoriów sportowych, 

s i ł o w n i ,  e - s k l e p ,  h a n d e l    
międzynarodowy).  
La Boheme Cafe – wirtualna 
wycieczka po prażalni kawy (prażenie, 
sklep z kawą i herbatą – zakup kawy 
z plantacji systémem Direct Trade,         e
-shop, zakup międzynarodowy, sprzedaż 
międzynarodowa, degustacja).   
Konferencja „Zatrudnienie i praca     
w Unii Europejskiej“.  
Wspólne posiedzenie uczestników 
projektu. 
Wymiana doświadczeń  
-  Samorządowe wsparcie dla 
przedsiębiorców 
- Degustacja regionalnych produktów 
- Wieczór uprzyjemni kapela jazzowa      
z Vitkova.  
 

27.03. (czwartek) 
 

Śniadanie  
Prezentacja  Štěpán Hutník s.r.o. 
(transport krajowy i międzynarodowy, 
naprawa samochodów, serwis opon, 

zakwaterowanie).  
Konferencja „Europa płaci w euro– 
doświadczenia przedsiębiorców 
słowackich z przejściem na euro“.  
Obiad.  
Zwiedzanie składowiska w  v Nových 
Těchanovicích (przechowywanie 
odpadów komunalnych, kompostowanie).  
Turystyka. Przechadzka po ścieżce 
d y d a k t y c z n e j  „ D z i e d z i c t w o 
łupków“ (całkowita długość- 7 km – 
zalecane ubranie i obuwie sportowe).  
Kolacja.  
Pożegnanie, odjazd do Kalet. 
  
Program całodzienny w godzinach 8.00 – 
22.00.  
 
Organizator zapewnia: 
-     transport; 
- zakwaterowanie w pokojach 
dwuosobowych  
-  wyżywienie: śniadanie, obiad i kolację; 
-   program – jak wyżej.  

Burmistrz Miasta Kalety 
ogłasza 

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kalety. 

 nieruchomości gruntowe niezabudowane, 
  położenie: Kalety, ul. 1 Maja, karta mapy 2 Kalety, 
  uzbrojenie: energia elektryczna, 
  przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
niżej wymienione nieruchomości położone są w obszarze oznaczonym symbolem 2KS1 – tereny obsługi komunikacji – garaże, 
z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi., 
działki o kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu, teren działek płaski, nieogrodzone, niezalesione, wydzielone pod bu-
dynki garażowe, 
nieruchomości zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/000635515.       
 

1. Działka nr 2412/36 o powierzchni 35 m2, 
cena wywoławcza – 2.800 zł, wadium – 500 zł.  
2. Działka nr 2415/36 o powierzchni 35 m2,  
cena wywoławcza – 2.800 zł, wadium – 500 zł. 
3. Działka nr  2416/36 o powierzchni 35 m2, 
cena wywoławcza – 2.800 zł, wadium – 500 zł. 
4. Działka nr 2417/36 o powierzchni 35 m2, 
cena wywoławcza – 2.800 zł, wadium – 500 zł. 
5. Działka nr 2419/36 o powierzchni 35 m2, 
cena wywoławcza – 2.800 zł. wadium – 500 zł. 
 Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.  

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu  
Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24.   

    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości. 
    Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach:  Międzypowiatowy BS w Myszko-
wie Oddział Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 3 kwietnia 2014 roku. 
    Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy. 
    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
    Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-
chomości.  
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NIE JESTEŚ SAM !!! 
 

Boże użycz mi Pogody Ducha, abym godził się z tym czego nie mogę zmienić 
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić, i Mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. 

 

 I TY możesz pomóc !! 
   Nieuchronnie nadchodzi czas, kiedy podatnicy w naszym kraju zaczynają rozliczać się    z tego, ile zarobili w ubiegłym roku. 
Jest to również Czas, w którym można w wymierny sposób Pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje, przekazując 1% swojego 
podatku. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu jest potrzebujących. Warto pomóc komukolwiek z nich. 
   Apelujemy do wszystkich, przekażmy 1% swojego podatku. Ponieważ bez niego często Ci, którzy go potrzebują nie są w sta-
nie nic zrobić . 
   Wiemy że nie jesteśmy jedynymi, którzy proszą o pomoc. Wieku rodziców z całych sił walczy o zdrowie   i życie swoich dzie-
ci . 

Jeśli tylko chcesz możesz podarować 1% podatku dla naszego synka Sylwestra . 
 

" Niesienie pomocy innym, ułatwia życie z chorobą i umożliwi leczenie i rehabilitację". 
 

Proszę o 1 % podatku dla Sylwka. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 
KRS: 0000037904 

Tytułem: Maciejczyk Sylwester 13687 

24 marca, o godzinie 17.00, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Aleksandra Załę-
skiego „Na nieludzkiej ziemi”. 

20 marca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się  XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kaletach.  

29 marca o godzinie 8.00 rozpoczną się tradycyjne wiosenne porządki nad zbiornikami w Zielonej. Wszystkich mieszkańców, 
którym zależy na pozytywnym wizerunku naszej pięknej dzielnicy– serdecznie zapraszamy! 

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a  uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi. 
    Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego. 
    Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. 
    Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 
    Informacji związanych ze zbyciem ww. nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach,          
     pokój nr 25 tel.  34 3527648. 

22 marca w Truszczycy odbędzie się III Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny.  

11 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się konferencja dotycząca szlaku rowerowego „Leśno Rajza” 

12 kwietnia, w godzinach 9-12, przed restauracją „Gościnna” odbędzie się tradycyjny kiermasz wielkanocny.   
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Miasto Kalety zaprasza wszystkich mieszkańców na  
PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ DO 

WŁOCH NA KANONIZACJĘ  
BŁOGOSŁAWIONEGO  

JANA PAWŁA II 
RZYM-WATYKAN  23-28 kwietnia 2014 r. 
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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 1225  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! WARUNKIEM ZAPISU JEST WPŁATA ZALICZKI W WYSOKOŚCI  

600 ZŁ OD OSOBY. 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 698 383 582 (P.ANNA GAŁECZKA) 
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OGŁOSZENIE DROBNE 

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

       

 
Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

ul. Żwirki i Wigury 2  
Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  

Janusz Maruszczyk.  
Materiały do Biuletynu przyjmowane są  do ostat-

niego 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,  
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 

P owoli dobiega końca inwestycja 
realizowana na stadionie miejskim 

z udziałem środków pochodzących        
z Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2007 – 
2013. Projekt nosi nazwę Poprawa ja-
kości infrastruktury sportowo - rekre-
acyjnej na cele imprez kulturalno – 
sportowych poprzez modernizację i za-
kup wyposażenia stadionu w mieście 
Kalety – Leśnym Zakątku Ślą-
ska. Środki udało się pozyskać miastu 
Kalety w ramach Priorytetu III Tury-

styka poddziałania 3.2.2. Infrastruktu-
ra okołoturystyczna - podmioty pu-
bliczne. 
    W związku z prowadzonymi pracami 
obecnie stadion wyłączony jest z użytko-
wania. Z tego też powodu w tym roku 
zostały przesunięte na drugą połowę 
czerwca obchody Dni Kalet.  Mamy na-
dzieję, że czas oczekiwania zrekompen-
suje się mieszkańcom w dwójnasób, gdyż 
tegoroczne Święto, które będzie zwień-
czeniem powyższego projektu, zapowia-
da się niezwykle atrakcyjnie. 
    Jak udało się już potwierdzić tegorocz-

ne obchody święta naszego miasta za-
szczycą takie gwiazdy jak Piotr Polk 
oraz Krzysztof Krawczyk. Przypomnij-
my, że Piotr Polk jest naszym dawnym 
mieszkańcem i będzie to jego pierwszy 
długo oczekiwany występ muzyczny       
w Kaletach. Z pewnością dla artysty jak    
i naszych mieszkańców będzie to niezwy-
kłe przeżycie.  
    Już dziś wszystkich serdecznie zapra-
szamy na koncerty oraz do licznego 
udziału w XVI Dniach Kalet, które odbę-
dą się w dniach 20-22 czerwca 2014r. 

Piotr Polk i Krzysztof Krawczyk gwiazdami XVI Dni Kalet  

Kadr z filmu "Szlakiem Gwiazd" odc. 9 [produkcja SERVIMEDIA, rok 2013]  Foto: www.krzystofkrawczyk.eu  

Agnieszka Kwoka 



 

  www.kalety.pl 

Halina Helisz 
Firma Sprzątająca „Tęcza” 

Poleca swoje usługi  
kompleksowego sprzątania  

domów, mieszkań i firm 
- pranie dywanów, tapicerek samochodo-
wych, 
- foteli, krzeseł, itp. 
- profesjonalne prasowania, 
- dbanie o tarasy, mycie elewacji, 
- koszenie trawników, prace ogrodowe. 

Usługi w domu klienta. Wszystko na 
profesjonalnym sprzęcie firm            
KARCHER  i NUMATIC    

tel. kom. 797-915-388 
tel. 034 357-76-49  


