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W  czwartek, 29 stycznia 2015 r. w sali kon-

ferencyjnej kaletańskiej restauracji 

"Gościnna", odbyła się organizowana przez 

Miasto Kalety, Bank Zachodni WBK oraz Re-

staurację "Gościnna" - IV Gala Przedsiębior-

czości.  
    Imprezę uświetniła swoim występem Miejska 

Orkiestra Dęta pod batutą dyrektora MDK Mariana 

Lisieckiego.  

    Po przemówieniu burmistrza Klaudiusza Kan-

dzi, który powitał wszystkich przybyłych, przed-

stawił prezentację multimedialną na temat inwe-

stycji w mieście Kalety i podziękował przedsię-

biorcom za wkład jaki włożyli i wkładają w rozwój 

miasta poprzez m.in. utrzymywanie i tworzenie 

miejsc pracy dla mieszkańców, odbyło się wręcze-

nie corocznych nagród.  

    O tym, do kogo trafią statuetki, zadecydowała 

kapituła w składzie: radni Ryszard Sendel- prze-

wodniczący, Edward Drabik, Alojzy Rupik, Grze-

gorz Krupa, Krzysztof Rogocz i Aleksandra Wilk- 

członkowie, którzy na posiedzeniu w dniu 2 stycz-

nia 2015 roku wybrali tegorocznych laureatów 

prowadzących z sukcesem działalność gospodar-

czą w różnych branżach.  

    W kategorii "Nestor Biznesu", wyróżniono 

czterech biznesmenów, którzy od lat nieprzerwanie 

prowadzą swoją działalność w mieście Kalety:  

- Pana Dariusz Mazana- Z.U.H. „DARMAX”,  

- Pana Ryszarda Wysockiego- Firma „ART.-

FORMA”,  

- Pana Michała Zawodnego– Firma Usługi Ciągni-

kiem,  

- Pana Leszka Żuka- P.H.U. „LECH”.  

    W tej kategorii kapituła wyróżniła firmy najbar-

dziej zakorzenione w lokalnej społeczności,      

prowadzące działalność od niespełna trzech dekad. 

    "Złotym Kowadłem”- nagrodą im. Jana Ferdi-

nanda Koulhaasa obdarowani zostali:  

- Pan Wojciech Pilarski Firma W & H,  

- Pan Jacek Rogocz Z.P.U.H. TARTAK,  

- Pan Marek Jelonek EKO- TECH.  

   W wyborze laureatów w tej kategorii kapituła bra-

ła pod uwagę wysoką jakość i walory oferowanych 

wyrobów i usług, osiąganie sukcesów zarówno na 

rynku krajowym jak i zagranicznym, wyróżnianie 

się na tle konkurencji, dbanie o finanse gminy oraz 

dbałość o zatrudnienie jej mieszkańców.  

IV Kaletańska Gala Przedsiębiorczości  

(dokończenie na str. nr 5) MATERIAŁ PŁATNY 
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Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

29 stycznia w sali konferencyjnej kaletańskiej restauracji "Gościnna", odbyła się organizowana przez Miasto Kalety, Bank    

Zachodni WBK oraz Restaurację "Gościnna" - IV Gala Przedsiębiorczości.  

18 stycznia w kościele parafialnym w Jędrysku koncertowały chóry: AVE z partnerskiego Ustronia oraz SONATA z Kalet. 

14 stycznia Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się spotkanie burmistrza miasta z przedstawicielami Polskiej Spółki          

Gazownictwa w sprawie wstępnego rozeznanie możliwości doprowadzenia do Kalet sieci gazu ziemnego. 

22 stycznia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IV sesja Rady Miejskiej. Na sesji wręczono nagrody     

laureatom konkursu  na najpiękniejsze świąteczne iluminacje.  

26 stycznia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się spotkanie burmistrza miasta z kaletańskimi honorowymi 

krwiodawcami. 

16 stycznia, w mobilnej stacji krwiodawstwa, która zaparkowała przy ul. 1 Maja, można było oddać krew. Podczas akcji krew 

oddało 18 dawców. 

24 i 25 stycznia w sali gimnastycznej w Jędrysku rozegrano amatorski dzielnicowy turniej piłki siatkowej. 

29 stycznia, już po raz kolejny, obchodzone było święto Patrona Publicznego Gimnazjum w Kaletach - księdza Pawła            

Rogowskiego. 

8 lutego miało się odbyć zebranie sprawozdawcze członków Ludowego Klubu Sportowego „Małapanew” Kuczów. W związku 

ze zbyt małą liczbą przybyłych zebranie uznano za nieprawomocne i przeniesiono jego termin na 22 lutego.  

Od 2 do 4 lutego uczestnicy programu PO KL projektu systemowego pt. „Ja też potrafię” brali udział w II cyklu warsztatów  

nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych w Szczyrku.  

Informujemy, iż w czwartek 19 lutego oraz w czwartek 26 lutego odbędą się tradycyjne spotkania burmistrza miasta oraz       

radnych dzielnic z mieszkańcami. 

Harmonogram spotkań: 

Spotkania burmistrza miasta i radnych dzielnic z mieszkańcami   
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Pani Wandzie Chróst 

wieloletniej dyrektorce 

Przedszkola Miejskiego w Kaletach 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża ś. p. Czesława 

składają: Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi oraz Burmistrz Miasta      

Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego. 

 19 luty (czwartek): 

16.30 Drutarnia (Klub) 

18.00 Jędrysek (klasa lekcyjna przy sali gimnastycznej Mło-

dzieżowego Ośrodka Wychowawczego). 

19.30 Dom Kultury 

 26 luty (czwartek) 

16.30 Kuczów (budynek klubowy LKS Małapanew) 

18.00 Miotek (Zespół Szkół i Przedszkola) 

 

Radnemu Michałowi Brol 

 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci teścia– ś. p. Edwarda Kabus 

składają: Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi oraz Burmistrz Miasta       

Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego. 
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    Tak jak się spodziewano, wydarzenie 

zgromadziło wielu mieszkańców nasze-

go miasta, którzy mogli wysłuchać po-

nad godzinnego koncertu najpiękniej-

szych polskich kolęd.  

    Miasto Kalety po raz pierwszy gościło 

chór z zaprzyjaźnionego Ustronia. Wraz 

z chórem przyjechał proboszcz parafii 

p.w. św. Klemensa – ks. Antoni Sapota, 

który sprawuje również funkcję prezesa 

tego chóru.  

    W godzinach przedpołudniowych nasi 

goście mieli okazję wybrać się na krótki 

spacer po naszym mieście, a także zwie-

dzić siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca 

"Śląsk" w Koszęcinie oraz zabytkowy 

kościół p.w. Świętej Trójcy. 

    Składamy serdeczne podziękowania 

księdzu proboszczowi Wojciechowi Cio-

smakowi za współorganizację koncertu 

oraz Pani Iwonie Skop i Bożenie Sier za 

pomoc w jego przygotowaniu.  

Koncert kolęd  

w kościele parafialnym 

w Jędrysku 
 

 W  niedzielę, 18 stycznia 2015 r. 

w kościele p.w. św. Józefa   

w Jędrysku odbył się koncert kolęd        

w wykonaniu chórów: AVE z Ustronia    

i SONATA z Kalet. 

Agnieszka Kwoka 

 W  piątek 16 stycznia 2015 r. 

na parkingu przy ul. 1 Ma-

ja, (obok Restauracji Gościnna), sta-

nęła mobilna stacja krwiodawstwa    

z Regionalnego Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Katowi-

cach.  
    W trakcie całego dnia 18 dawców 

oddało ponad 8,1 litrów krwi. Jak zwy-

kle chętnych było znacznie więcej, 

jednak przeciwwskazania medyczne 

nie pozwoliły im w tym dniu oddać 

krwi. Dla każdej osoby zarejestrowanej 

w mobilnej stacji krwiodawstwa, Re-

stauracja Gościnna przygotowała gorą-

cy poczęstunek.  

    W imieniu władz samorządowych 

serdecznie dziękujemy naszym miesz-

kańcom za każdą oddaną kroplę krwi.  

Podsumowanie akcji poboru krwi  

Święto Patrona Publicznego Gimnazjum w Kaletach    

    W uroczystych obchodach udział 

wzięli przedstawiciele władz miejskich: 

burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewod-

niczący Rady Miejskiej w Kaletach 

Eugeniusz Ptak wraz z radnymi: Janiną 

Perz, Ireną Nowak, Teresą Mryka, 

Alojzym Rupikiem i Grzegorzem Kru-

pa, a także skarbnik miasta Renata So-

snica.  

    Po Mszy św. w kościele pw. św. Jó-

zefa w Jędrysku, którą odprawił ks. 

Michał Wąs, złożono kwiaty na grobie 

ks. Pawła Rogowskiego na cmentarzu 

parafialnym.  

     Burmistrz podczas akademii zorga-

nizowanej w MDK Kalety złożył naj-

serdeczniejsze życzenia dyrekcji, gronu 

pedagogicznemu, pracownikom admi-

nistracyjnym oraz uczniom. Zwrócił się 

do młodzieży aby zawsze pamiętali       

o mieście, z którego się wywodzą,        

o swojej małej ojczyźnie – Kaletach. 

    Na ręce dyrektora Krzysztofa Lisiec-

kiego władze miasta przekazały upomi-

nek dla szkoły – odtwarzacz płyt DVD, 

który z pewnością będzie pomocny      

w prowadzeniu niejednej lekcji.  
29 stycznia 2015 roku     

obchodzone było święto 

Patrona Publicznego 

Gimnazjum w Kaletach - 

ks. Pawła Rogowskiego.  
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(dokończenie ze strony nr 1) 

    W drugiej części Gali odbyły się 

wystąpienia reprezentantów Śląskiego 

Centrum Przedsiębiorczości w Chorzo-

wie, biura doradczego Altima oraz Ban-

ku Zachodniego WBK. Przedsiębiorcy 

mieli okazję wysłuchać krótkich wykła-

dów m.in. na temat perspektyw wspar-

cia dla przedsiębiorców 2014+ oraz 

możliwości pozyskania finansowania 

dla przedsiębiorców z terenu miasta 

Kalety.  

    Okolicznościowe przemówienie wy-

głosił także przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak. 

    Na gali obecnych było ponad stu 

zaproszonych przedsiębiorców prowa-

dzących działalność gospodarczą na 

terenie miasta. Ponadto swoją obecno-

ścią zaszczycili uroczystość m.in. poseł 

na Sejm RP Tomasz Głogowski, staro-

sta tarnogórski Józef Burdziak, prezes 

WFOŚiGW w Katowicach Andrzej 

Pilot, radni województwa śląskiego: 

Barbara Dziuk, Lucyna Ekkert i An-

drzej Sławik, likwidator KZCP Woj-

ciech Liberski, nadleśniczy Nadleśnic-

twa Świerklaniec oraz Koszęcin: Wło-

dzimierz Błaszczyk i Krzysztof Lysik, 

reprezentująca Śląskie Centrum Przed-

siębiorczości Adriana Witkowska- Ko-

nieczny, dyrektor ds. Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w biurze doradczym 

Altima Anna Góra, reprezentanci Ban-

ku Zachodniego WBK na czele z dyrek-

torem Sławomirem Potempa, a także 

radni miejscy: Eugeniusz Ptak, Janina 

Perz, Michał Brol, Edward Drabik, 

Adam Gabryś, Antoni Jeż, Grzegorz 

Krupa, Teresa Mryka, Irena Nowak, 

Mirosława Potempa, Krzysztof Rogocz, 

Alojzy Rupik, Ryszard Sendel i Kazi-

mierz Złotosz. 

IV Kaletańska Gala Przedsiębiorczości  

Aleksandra Wilk 
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    Przytaczając znane mi z opowiadań    

i literatury fakty dotyczące mrożących 

krew w żyłach wydarzeń, których          

z początkiem 1945 roku  przyszło do-

świadczyć większości śląskich rodzin, 

wspominam moment konsternacji, jaki 

spotkał mnie niegdyś na lekcji historii 

w ostatniej klasie szkoły podstawowej. 

   Był schyłek lat osiemdziesiątych. 

Socjalizm staczał się właśnie w naszym 

kraju powolnie, acz systematycznie, po 

równi pochyłej. Proces ten jednak od-

bywał się jakby całkiem z boku syste-

mu edukacji, co skutkowało z kolei 

brakiem zmian chociażby w odpowied-

nio nakierunkowanym przedstawianiu 

historii. Nauczyciel realizował program 

nauczania, w którym musiało się zna-

leźć zagadnienie II wojny światowej, 

ale nie było rzecz jasna agresji 17 wrze-

śnia, Katynia czy wywózek do Kazach-

stanu, zaś Armia Czerwona była naj-

sprawniejszym i najsprawiedliwszym 

aparatem wojennym ówczesnego świa-

ta.  

    Na zadanie domowe dostaliśmy jed-

no z „ćwiczeń” docelowo pomagają-

cych ustalać fakty historyczne na pod-

stawie relacji naocznych świadków 

wydarzeń. Tym razem trzeba było pod-

pytać babcię czy dziadka o to, co pa-

miętają z czasów okupacji. Biorąc pod 

uwagę podręcznikową wiedzę wszyscy 

spodziewali się opowieści o hitlerow-

skich bestiach, łapankach, obozach        

i rozstrzeliwaniach. Tymczasem okaza-

ło się, że nasi żyjący jeszcze antenaci 

albo zapobiegliwie milczeli albo (co 

dziwne!) zaczęli opowiadać historie nie 

całkiem przystające do podręczniko-

wych treści! Pamiętam jak jedna z kole-

żanek wtrąciła w relację przekazaną jej 

przez babcię cytat: „ Niymce jak Niym-

ce- ale Rusy były dużo gorsze”. Mina 

młodej nauczycielki stała się wówczas 

nieco niewyraźna i pamiętam, że oczy-

wiście nie podjęła tego tematu. Za to 

utkwił on głęboko w mojej pamięci… 

    W styczniu 1945 roku wypierająca 

Niemców od kilkunastu miesięcy 

(przełomem była wielka bitwa pancerna 

na Łuku Kurskim w lipcu i sierpniu 

1943 roku) systematycznie na zachód 

Armia Czerwona dotarła na rogatki 

niemieckiej prowincji Oberschlesien, 

do której 6 lat wcześniej przyłączono 

miejscowości przedwojennego polskie-

go Górnego Śląska. Wojska I Frontu 

Ukraińskiego 16 stycznia zaczęły zaj-

mować  leżącą jeszcze w „Generalnej 

Guberni” (czyli w potocznym rozumie-

niu- w Polsce) Częstochowę.  Kilka 

kilometrów dalej była więc upragniona 

przez dyszących żądzą zemsty za lata 

krzywd i upokorzeń krasnoarmiejców 

znienawidzona „Giermania”…  

    O ile większość oficerów orientowała 

się w sytuacji geopolitycznej, o tyle 

mało kto dbał o świadomość szeregow-

ców, najprawdopodobniej z premedyta-

cją nie wyprowadzając ich z błędnej 

oceny sytuacji. Różnica pomiędzy trak-

towaniem ludności w „polskiej”             

i „niemieckiej” części Górnego Śląska 

(biorąc pod uwagę granicę sprzed wrze-

śnia 1939 r.) co prawda istniała, bo       

w tej pierwszej nieco do powiedzenia 

miały idące z wojskiem sowieckim no-

we, polskie komunistyczne władze 

(oraz milicja). W części „niemieckiej” 

każdy obywatel był dla Rosjan Niem-

cem i jako taki podlegał niegraniczo-

nym represjom.  

    Równolegle, w Prusach Wschodnich- 

pierwszej stricte niemieckiej prowincji 

do jakiej wkroczyli sowieci- rozgrywa-

ły się dantejskie sceny: mordy, gwałce-

nie dziewcząt i kobiet, grabieże, bez-

sensowne niszczenie mienia. Eskalacja 

nienawiści i planowej dewastacji teraz 

miała dosięgnąć także Górnego Śląska. 

   Na wieść o wojskach sowieckich       

w Częstochowie ówczesne Stahlham-

mer jeszcze tego samego dnia (16 

stycznia) opuściła większość niemiec-

kiej administracji i dyrekcja Fabryki. 

Nazajutrz wyjechała reszta. 17 stycznia 

specjalne komando minerskie SS oraz 

grupa żołnierzy kolaborującej z Niem-

cami Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej 

generała Własowa (tzw. własowcy) 

wysadziła leśne magazyny broni i amu-

nicji przy szosie Kalety- Sośnica.         

W powietrze wylecieć miała także za-

minowana już szosa- ale strach przed 

wojskami sowieckimi okazał się silniej-

szy. SS- mani i własowcy spanikowali. 

19 stycznia, a więc dwa dni po ewaku-

acji władz niemieckich, zapaliła się 

Fabryka. Sprawcami pożaru, wbrew 

pokutującemu przez lata twierdzeniu     

o winie Werkschutzu (ochrony zakła-

du), byli najprawdopodobniej sowieccy 

robotnicy przymusowi, których, pija-

nych i plądrujących pomieszczenia przy 

blasku prowizorycznych pochodni, wi-

dzieli na miejscu pożaru pracownicy 

zajmujący się jego gaszeniem. 20 stycz-

nia, w godzinach popołudniowych, do 

Kalet wkroczyła 21 Armia dowodzona 

przez generała Dmitrija Gusiewa.  

    Jak wyglądało wyzwolenie? Tego 

niestety żadne z dostępnych mi opraco-

wań traktujących o historii Kalet nie 

opisuje. Na podstawie analogii z sytu-

acją w innych zajmowanych przez Ro-

sjan miejscowościach można jedynie 

stwierdzić, że nie obyło się bez grabie-

ży zaś pochowani po piwnicach ludzie  

z trwogą oczekiwali niewiadomego.  

    Pierwsze większe miasto śląskie 

znajdujące się przed wrześniem 1939 

roku za niemiecką granicą- Gliwice- 

Rosjanie zdobyli w nocy z 23 na 24 

stycznia, 27 stycznia opanowano By-

tom. Do końca marca w rękach sowiec-

kich znalazło się całe historyczne tery-

torium Górnego Śląska.    

    Świadkiem szczególnej masakry do-

konanej przez żołnierzy „goszczącej” 

poprzednio w Kaletach 21 Armii stali 

się pomiędzy 25 a 28 stycznia miesz-

kańcy podbytomskich (dziś będących 

dzielnicą tego miasta) Miechowic.  

    Zaczęło się od przypadkowych jed-

nostkowych mordów i egzekucji ludzi 

wywlekanych siłą z piwnic. Eskalacja 

„Rusy były dużo gorsze”.  

Mija 70 lat od Tragedii Górnośląskiej 

R adni Sejmiku 

Śląskiego, jesz-

cze w roku 2014, 

pr zyję l i  w ażną 

uchwałę.  

   Rok 2015 ogłoszo-

no Rokiem Pamięci 

Of iar  Tragedi i    

Górnośląskiej.  Kolumny radzieckich czołgów oraz piechoty wyzwalających w 1945 r. Górny Śląsk 
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 nastąpiła 27 stycznia, po zabiciu so-

wieckiego majora przez niezidentyfiko-

wanego strzelca. W tym dniu zastrzelo-

no i zatłuczono kolbami karabinów 

około 200 miechowiczan nie oszczę-

dzając dzieci, kalek i kobiet. Obrazu 

apokalipsy dopełniły grabieże sklepów 

oraz masowe, wielokrotne, nierzadko 

zbiorowe gwałty na dziewczynach          

i kobietach (w tym nawet na kobietach 

w zaawansowanej ciąży). Łączną liczbę 

ofiar tych drastycznych wydarzeń sza-

cuje się na około 300 osób.        

    Morderstwa, kradzieże i gwałty do-

świadczane ze strony żołnierzy radziec-

kich stały się w tych dniach codzienno-

ścią dla mieszkańców Górnego Śląska. 

Zabijano bez powodu- bo w końcu do-

padnięto niemiecką bestię w jej matecz-

niku. Grabiono- bo dla przeciętnego 

krasnoarmiejca zegarek, rower czy ma-

szyna do pisania (nie mówiąc już o ra-

diu) stanowiły majątek, którego nie 

dorobił się przez całe dorosłe życie. 

Gwałcono- bo wreszcie, po latach trzy-

mania we względnych ryzach podczas 

pochodu przez bezkresy wyzwalanych 

republik oraz Polskę, żołnierze dostali 

„zielone światło”, zaś niemiecka czy 

śląska (dla większości- jak już wyżej 

wspomniałem- nie miało to istotnego 

znaczenia) dziewczyna czy kobieta była 

przecież córką, żoną czy siostrą zniena-

widzonego wroga, którego wreszcie 

można było upokorzyć.  

    Przekleństwem dla Górnoślązaków 

stała się w tych dniach volkslista- doku-

ment poświadczający posiadanie stop-

nia narodowości niemieckiej.  

    O ile  w Generalnej Guberni określe-

nie się jako volksdeutsch na podstawie 

specjalnej ankiety, było nieobowiązko-

we, ale skutkowało otrzymaniem kon-

kretnych przywilejów z tego tytułu,      

o tyle na Śląsku- jako terytorium włą-

czonym bezpośrednio do Rzeszy- wy-

pełnienie tejże ankiety było już obliga-

toryjne. Nie zastosowanie się do tego 

przepisu groziło np. wywózką do obozu 

czy konfiskatą mienia.  

   Volkslista miała IV kategorie. Pierw-

szą stanowili Niemcy, którzy w przed-

wojennej Polsce byli działaczami nie-

mieckimi i sprzyjali III Rzeszy. Katego-

rię II przyznawano dawnej mniejszości 

niemieckiej w Polsce, III grupa miała 

być przyznawana tym, którzy mieli 

choćby domieszkę niemieckiej krwi       

i przy tym oceniano ich za łatwych do 

zniemczenia. Grupa IV zaś przeznaczo-

na była dla Polaków pochodzenia nie-

mieckiego, którzy czynnie popierali 

polskie władze przedwojenne, a także 

Polaków, którzy po pomiarach czaszki   

i innych badaniach uznani zostali za 

wartościowych rasowo. Grupy I i II 

dostawały obywatelstwo automatycz-

nie, a III i IV warunkowo, w drodze 

indywidualnej decyzji urzędnika.    

   Na Śląsku, podczas trwania wojny, do 

I i II grupy zaliczono 20%, do trzeciej 

70% ludności. Ankietę wypełniano bez 

większych wyrzutów sumienia- popie-

rały ten krok (czyniony dla tzw. 

„świętego spokoju”, celem obycia się 

bez zbędnych ofiar)  kościół katolicki     

i polski rząd na uchodźctwie.  

   Postępujące za wojskiem oddziały 

NKWD oraz instalujące się na Śląsku 

polskie władze komunistyczne rozpo-

częły skrupulatną weryfikację miesz-

kańców Górnego Śląska na podstawie 

volkslist. Obowiązywał dekret, na mocy 

którego wszystkich volksdeutchów in-

ternowano („Każdy obywatel polski, 

który zadeklarował swoją przynależ-

ność do narodowości niemieckiej, bądź 

korzystał z praw i przywilejów z tytułu 

przynależności do narodowości nie-

mieckiej podlega, niezależnie od odpo-

wiedzialności karnej, przetrzymywaniu, 

umieszczeniu na czas nieoznaczony     

w miejscu odosobnienia (obozie) i pod-

daniu przymusowej pracy” brzmiał 

dokument z 4 listopada 1944 r.).   

   Tym sposobem szybko wypełniono 

ponownie więźniami niektóre opusz-

czone przez Niemców dawne obozy 

koncentracyjne.  

    Owiany złą sławą w tym kontekście 

był zwłaszcza obóz w Świętochłowi-

cach- Zgodzie, gdzie oprócz volksdeu-

tchów umieszczano wszelkie osoby 

podejrzane o niechęć do komunistycz-

nej władzy. Nierzadko więźniów aresz-

towano na podstawie fałszywych dono-

sów.  Przez Zgodę przewinęło się pod-

czas krótkiego okresu funkcjonowania 

tego obozu (luty- listopad 1945) niemal 

5800 więźniów. Około 2,5 tysiąca spo-

śród tej liczby zmarło w nim na wsku-

tek nieludzkiego traktowania, brutal-

nych gwałtów, tortur, oraz epidemii 

czerwonki i tyfusu, które powstały        

i rozprzestrzeniły się w wyniku głodu 

oraz katastrofalnych  warunków sanitar-

nych i higienicznych. Tego typu obóz,  

z tysiącami osadzonych, zorganizowano 

również w podopolskich Łambinowi-

cach. Jeżeli chodzi o okolicę najbliższą 

Kaletom- obóz pracy dla Niemców         

i volksdeutchów I i II grupy istniał też 

w 1945 roku w tarnogórskich Lasowi-

cach.  

   Istotnym elementem dopełniającym 

apokaliptycznego obrazu sytuacji na 

Górnym Śląsku w pierwszych miesią-

cach 1945 roku były wywózki miesz-

kańców na wschód.    

    3 lutego 1945 r. sowiecki Państwowy 

Komitet Obrony ZSRR wydał dyrekty-

wę o zmobilizowaniu obywateli Rzeszy 

Niemieckiej w wieku 17-50 lat, pozo-

stających na zapleczu I, II i III Frontu 

Białoruskiego i I Frontu Ukraińskiego 

(operującego na Górnym Śląsku) 

Okładka Volkslisty. 
I i II  grupa volksdeutchów posiadała dowody  

barwy niebieskiej, III - czerwonej, IV - zielonej.  Obóz pracy przymusowej w Świętochłowicach– Zgodzie. 
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 do przymusowej pracy na tere-

nie ZSRR. Sowieci traktowali to jako 

formę reparacji (odszkodowań) wojen-

nych za zniszczenia dokonane przez 

Niemców na terenie ich państwa. Dy-

rektywa weszła w życie w dzień po 

konferencji jałtańskiej (12 lutego).  

    Na Górnym Śląsku rozpoczęła się 

akcja masowych zatrzymań, których 

szczególna koncentracja przypadła na 

teren Bytomia, Gliwic i Zabrza. Co 

ciekawe, zatrzymywano też mieszkań-

ców pogranicznych miejscowości daw-

nego województwa śląskiego, w tym 

Kalet. W świetle dokumentów sowiec-

kich tylko w ramach tej operacji na 

zapleczu I Frontu Ukraińskiego (czyli 

głównie na terenie Górnego Śląska) 

internowano ponad 40 tys.  osób.   

    Internowanych osadzano w obozach 

przejściowych, m.in. w Bytomiu, Gli-

wicach, Łabędach. Często najpierw 

wykorzystywano ich do demontażu 

wielkich zakładów przemysłowych, 

których części wysyłano następnie do 

ZSRR. Po poszerzeniu szyn kolejowych 

na rosyjski rozstaw ruszyły transporty 

na wschód.  

    Deportowanych wieziono w fatal-

nych warunkach. Bydlęce wagony kole-

jowe z wyciętą dziurą w podłodze jako 

sanitariatem i prowizorycznym piecy-

kiem, mieszczące od 40 do 100 osób, 

były jedynie przedsmakiem tego, co 

zastano na miejscu.  

    W Związku Radzieckim osadzano 

ich w obozach znajdujących się przede 

wszystkim na terenie Zagłębia Doniec-

kiego (Donbas), dalej na obszarze Bia-

łorusi i Kazachstanu. Górnoślązaków 

przydzielano do batalionów roboczych. 

Katorżnicza praca w łagrach połączona 

z fatalnymi warunkami bytowo-

sanitarnymi i głodowymi racjami żyw-

nościowymi zbierała wśród nich krwa-

we żniwo. Ostatni spośród tych, którym 

się udało przeżyć, wracali jeszcze na-

wet na początku lat 50-tych.  
 Tak relacjonował pobyt w łagrze syn 

jednego z deportowanych: „Z opowia-

dań ojca (Karola B.) wiem, że pracował 

w nieludzkich warunkach w kopalni 

węgla w Donbasie. Obóz, w którym 

przebywał, był silnie strzeżony. Wokół 

znajdowały się wieże obserwacyjne       

i druty kolczaste. Strażnicy byli wypo-

sażeni w broń oraz towarzyszyły im 

psy. Ucieczki kolegów z reguły kończy-

ły się niepowodzeniem. Po schwytaniu 

uciekinierów sprowadzano ich z powro-

tem do łagru. Następnie na oczach kole-

gów, dla odstraszenia nieludzko tortu-

rowano ich. Pokład, w którym pracował 

ojciec, miał 60 cm wysokości. Głód      

i choroby wykańczały internowanych. 

Z wywiezionych do ZSRR współtowa-

rzyszy kopalni »Bytom« prawie nikt nie 

ocalał. Do 1947 r. ojciec był świadkiem 

ich śmierci. Brał udział w ich 

»pogrzebie«. Ofiary represji zostały 

ulokowane w bunkrze pełnym wody. 

Gdy nastąpił rozkład ciał, kazano moje-

mu ojcu usunąć zmarłych. Musiał to 

robić gołymi rękami. Trupy zostały 

załadowane na wóz i następnie wrzuco-

ne do wykopanego dołu”.   

(List R. Piecki, Śląska tragedia, 

„Górnik” 1992, nr 14 z 4 kwietnia.)      

    Szacuje się, że podczas opisywanych 

wydarzeń na wschód wywieziono łącz-

nie pomiędzy 50 a 60 tysięcy Górnoślą-

zaków. Z tej liczby, jak udało się do-

tychczas ustalić na podstawie sądowych 

wyroków o uznaniu osoby za zmarłą, 

na 100% nie przeżyło 5090 więźniów. 

Z czasem dane te staną się zapewne 

dużo bardziej przerażające…     

   Jak już wyżej wspomniałem- deporta-

cje i internowania nie ominęły miesz-

kańców Kalet. Jeszcze w 1945 roku 

polskie władze komunistyczne sporzą-

dziły listę niemal 10 tysięcy nazwisk, 

dopominając się w Moskwie o zwolnie-

nie śląskich więźniów w związku           

z katastrofalną sytuacją miejscowego 

przemysłu. Na liście znalazło się 23 

mieszkańców gminy Kalety oraz dwóch 

mieszkańców ówczesnej gminy Zielo-

na. Jednak jedynie co do niejakiego 

Stanisława Sypniewicza, który jako 

górnik trafił do łagru w ZSRR, istnieje 

pewność deportacji na wschód. Nie 

można natomiast ustalić, czy pozostali 

internowani więzieni byli na miejscu, 

czy też przeżyli gehennę na Ukrainie 

lub w Kazachstanie.  

    Obchody 70-tej rocznicy Tragedii 

Górnośląskiej są wyjątkową okazją do 

oddania hołdu jej ofiarom, więc- o ile 

któryś  z czytelników posiada wiedzę 

na ten temat- zapraszam do współpracy. 

Być może razem uda się zapełnić tę 

białą kartę kaletańskiej historii. 

    Reasumując- rok 1945, w świetle 

tego, co zostało przytoczone powyżej, 

dla Górnego Śląska i jego mieszkańców 

jest rzeczywiście datą tragiczną. Na 

ironię zakrawa fakt, że wszystkie te 

straszne wydarzenia przypadły na czas, 

kiedy w każdym prawie zakątku Euro-

py słychać było wielki oddech ulgi        

i radość z końca wojny. Z perspektywy 

górnośląskiej nieszczęścia niestety do-

piero wówczas na dobre się rozpoczęły, 

a Rusy, nie bagatelizując oczywiście 

różnorakich szykanów hitlerowskiego 

aparatu władzy czy  chociażby maso-

wego werbunku Górnoślązaków do 

Wehrmachtu, były rzeczywiście dużo 

gorsze od Niemców…     

   Pamięć o Tragedii Górnośląskiej jest 

dla nas, jako mieszkańców tej tak cięż-

ko doświadczonej ziemi, obowiązkiem. 

Dlatego też namawiam do wizyty           

w Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, 

które, pod patronatem Prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego, uroczy-

ście otwarto 14 lutego br. na terenie 

starego dworca kolejowego w pobli-

skim Radzionkowie. Miasto Kalety, jak 

kilka innych śląskich miast, poparło 

pomysł  utworzenia w tym miejscu eks-

pozycji dotyczącej deportacji i wsparło  

projekt sublimując na ten cel kwotę       

5 tysięcy złotych. W uroczystościach 

otwarcia muzeum wzięli udział bur-

mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia oraz przewodniczący rady miej-

skiej Eugeniusz Ptak.     

Jacek Lubos 
 

Tworząc powyższy tekst skorzystano      

z następujących publikacji, stron www 

oraz relacji:   
C. Merridale,  Wojna Iwana;  

E. Koj, Masakra w Miechowicach. Rekon-

strukcja zbrodni, CzasyPismo 1/2012;  

Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego 

Śląska do obozów pracy przymusowej             

w Związku Sowieckim w 1945 roku, pod red.  

S Rosenbauma i E. Węgrzyna; 

Obóz pracy w Świętochłowicach w 1945 roku 

IPN 2002; 

Herbert Borek, Uwagi do książki „Dzieje 

Zakładów Celulozowo– Papierniczych w Ka-

letach w 120 rocznicę uruchomienia produk-

cji”, Przegląd Papierniczy, czerwiec 2005;   

 www.deportacje45.pl 

Relacja naocznego świadka— deportowanego 

do Donbasu Wilhelma Lubosa.  
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    Wasza pomoc i zaangażowanie jakie 

kierujecie w stronę naszego chóru świad-

czy o Waszej sympatii i szacunku dla 

naszej grupy śpiewaczej. Jest to niezwy-

kle miłe i działa mobilizująco na nas do 

jeszcze większej pracy. Dziękujemy za 

miłe słowa proboszczowi parafii p.w. św. 

Klemensa z Ustronia ks. Antoniemu Sa-

pocie, którego gościnność mieliśmy oka-

zję poznać i odczuć podczas naszych 

wizyt w Ustroniu. Najbardziej jednak 

dziękujemy naszym wiernym słucha-

czom, którzy licznie przybyli na ten kon-

cert. Dzięki Wam nasza pasja ma sens. 

Uwielbiamy śpiewać dla Was i mimo, że 

śpiew chóralny nie jest zbyt popularnym 

gatunkiem muzycznym, kochamy to co 

robimy, gdyż śpiew jest dobry na wszel-

kie troski dnia codziennego.   

    Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy 

podzielają tę opinię w nasze szeregi, aby 

razem, pod batutą pani Iwony Skop,  

wyśpiewać najpiękniejsze melodie świa-

ta. Potrzebne są w naszym chórze rów-

nież młode, silne głosy, dlatego zaprasza-

my do nas utalentowaną młodzież, gdzie 

pod okiem specjalisty można rozwijać 

swoje umiejętności śpiewacze.  

     Na próby zapraszamy w poniedziałki 

od godz. 16.00 do słonecznej sali MDK. 

     

CZEŚĆ  PIEŚNI  I  MUZYCE! 

           CHÓR  SONATA 

Znów  minął  rok 
Znów przyszedł  Sylwester, nie wiem czy do ciebie czy  do mnie, 

Pojawił się  aby nam  wszystkim o przemijaniu czasu przypomnieć. 

Zapisał w swoim kalendarzu codziennym  i pod odpowiednią datą, 

Wszystko to, co czasem chcielibyśmy ukryć lub przeprosić za to. 

Zaznaczył kolorowym flamastrem wszystkie nasze wpadki, 

Nasze potknięcia, uchybienia lub też inne przypadki. 

 Odnotował też nasze niespełnione obietnice, 

Że będziemy lepsi, że  uczciwie przejdziemy przez  życie. 

Że nie będziemy palić papierosów, a wódki pić mało, 

Ale czy ktoś z czystym sumieniem powie, że mu się udało? 

Cóż znaczą te wszystkie nasze  noworoczne przyrzeczenia, 

Kiedy nie mamy najczęściej  już na  starcie ochoty do ich spełnienia. 

Często idziemy na łatwiznę, bo  każdy wysiłek nas jednak przeraża, 

A każdy przyjął za pewnik, że  „jakoś to będzie” i chętnie to powtarza. 

Teraz będzie okazja wraz z nowym rokiem, znów zacząć od nowa, 

Planować, obiecywać, przyrzekać i niech nie będą to tylko  puste słowa. 

Z nowym zapałem weźmy się od razu do roboty, 

Bo  następny rok minie, ani się spostrzeżesz o tym.        
 

Maria Rogocz 

   Podziękowanie 
 

Ch ór Sonata pragnie serdecznie 

podziękować Burmistrzowi 

Miasta Kalety Panu Klaudiuszowi 

Kandzia, Przewodniczącemu Rady 

Miasta Panu Eugeniuszowi Ptakowi 

oraz Księdzu Proboszczowi Wojcie-

chowi Ciosmakowi za zorganizowanie 

w naszym kościele p.w. św. Józefa       

w Jędrysku koncertu kolęd, w którym 

mogliśmy wystąpić wraz z chórem 

AVE z Ustronia.  
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D yrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach oraz Klub Se-

niora zaprasza na wspólny wyjazd do Teatru Rozrywki            

w Chorzowie w dniu 21 lutego 2015 r., na spektakl 

"PRODUCENCI". Wyjazd o godzinie 17.30 sprzed Domu Kultury 

przy ul. Lublinieckiej 2. Cena biletu wraz z przejazdem 40 zł. 

 Marian Lisiecki Dyrektor MDK Kalety 

Z arząd Koła PZW Kalety in-

formuje, iż opłaty za wędko-

wanie w  roku 2015 można  uisz-

czać podczas dyżurów skarbnika– w każ-

dy poniedziałek, w Miejskim Domu Kultu-

ry, w godzinach 17.00-19.00 .  

Zaproszenie na spektakl „Producenci” Informacja Koła PZW  

Kalety 

(jal)

http://www.mdkkalety.pl/index.php/2-uncategorised/129-zaproszenie-na-spektakl-producenci
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Z namy już plan przygotowań 

drużyny seniorów do rundy wio-

sennej. Pierwszy trening po przerwie 

świąteczno-noworocznej odbył się 10 

stycznia na stadionie.  

    Treningi odbywać się będą w cyklu: 

poniedziałek (hala Koszęcin), środa 
(stadion), czwartek (sala Miotek), sobo-

ta (stadion).  

 Plan gier sparingowych przedstawia się 

następująco: 

14.02. Orzeł Koty, Czarni Sucha Góra 

21.02. Urania Ruda Śląska 

28.02. LKS Żyglin 

4.03. Odra Miasteczko Śląskie 

7.03. Piast Ożarowice 

14.03. Jedność Boronów (Puchar      

Polski) 

Walne Zgromadzenia Członków KS Unia 

Na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu KS Unia Kalety z dnia 7 stycznia 2015 roku oraz Statutu  
Klubu Sportowego Unia Kalety postanawiam zwołać na dzień 17 lutego 2015 roku w Miejskim Domu 
 Kultury w Kaletach, przy ul. Lublinieckiej 2, posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie  
o godzinie 18.00, w drugim terminie o godzinie 18.15, z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

3. Ustalenie i przyjęcie protokołu obrad. 

4. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2014, w tym: 

 Sekcja piłki nożnej: 

- drużyna Oldboys– Marek Jelonek, 

- I drużyna seniorów– Sebastian Lebek, 

- II drużyna seniorów– Jarosław Neumann, 

- drużyna juniorów– Krzysztof Kubica, 

- drużyna trampkarzy– Dawid Baron, 

- drużyna młodzików– Jarosław Neumann, 

- drużyna orlików– Mateusz Nojman, 

 sekcja tenisa stołowego– Antoni Jeż, 

 sekcja piłki siatkowej– Piotr Rogocz, 

 sprawozdanie z działalności Zarządu– Tomasz Galios. 

5. Działalność Zarządu w okresie kadencji 2012-2014– Tomasz Galios. 

6. Informacja dotycząca realizacji budżetu Klubu za 2014 rok– Maria Świeczek, Henryk Peła. 

7. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej za 2014 rok (Przewodniczący Jacek Cieślik). 

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok– głosowanie jawne (uchwała 01/15/WZ 

9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi (uchwała 01/15/WZ) 

10. Przerwa 

11. Ustalenie składu ilościowego Zarządu i przyjęcie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

12. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu na kolejną kadencję (od 17 lutego 2015 do 16 lutego 2018)- głoso-
wanie jawne. 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 

Prezes Zarządu KS Unia Kalety 

Tomasz Galios 

Kalety, dnia 9 stycznia 2015 r.  

Okres przygotowawczy 

zima 2015 
Kadra Unii na rundę wiosenną 

W  k a d r z e  p i e r w s z e -

go zespołu Unii Kalety na 

rundę wiosenną sezonu  202014/2015 

znalazło się 25 zawodników.  

    Do kadry dołączyli dwaj zawodnicy, 

którzy jesienią występowali w drużynie 

juniorów. Są to obrońca Mateusz Kocy-

ba oraz pomocnik Mateusz Słodczyk.   

    Kadra Unii na rundę wiosenną 

sezonu 2014/2015: 

Bramkarze: Mateusz Pyka, Mateusz 

Bańczyk, Mariusz Jegier 

Obrońcy: Dawid Baron, Mateusz Ma-

choń, Dariusz Świtała, Michał Bamby-

nek, Kordian Lebek, Michał Halamus, 

Mateusz Kocyba, Adam Painta, Krzysz-

tof Baron. 

Pomocnicy: Adrian Golec, Mateusz 

Urbańczyk, Dawid Mirosławski, Piotr 

Sadowski, Paweł Bździon, Arnold 

Imiołczyk, Mateusz Nojman, Tadeusz 

Kożuch, Mateusz Słodczyk. 

Napastnicy: Tomasz Gomoluch, Kamil 

Pilarski, Dominik Rosikoń, Mariusz 

Urbańczyk. 

(źródło: www.unia.kalety.pl) 
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1  października 2014 na torze     

speedrowerowym w Kaletach 

Drutarni, odbyły się Indywidualne      

i Drużynowe Mistrzostwa Kadetów 

Okręgu Południowego.  

    Początkowo zakładano rozegranie 

dwóch imprez, lecz ostatecznie połą-

czono rywalizację indywidualną oraz 

drużynową i na jej podstawie ustalono 

wyniki drużynówki.  

    Niespodzianki nie było. Jak przystało 

na kaletańskich kadetów po raz kolejny 

nie zawiedli i rozgromili przeciwników. 

Zawody drużynowe wygrała drużyna    

z Kalet, a na podium indywidualnie 

stanęli Krzysztof Marczak- pierwsze 

miejsce oraz Damazy Świder trzecie. 

   Końcowa klasyfikacja: 

1. Krzysztof Marczak (TPD Kalety) – 

(4,4,4,3) 15+4 

2. Mateusz Pacek (MKS Śląsk Święto-

chłowice) – (4,W,4,4) 12+3+3 

3. Damazy Świder (TPD Kalety) – 

(3,4,4,3) 14+4+2 

4. Nikodem Mlek (Lwy Unimot Często-

chowa) – (4,4,4,3) 15+W 

5. Mateusz Krakowian (PKS Victoria 

Poczesna) – (2,3,2,4) 11+1 

6. Mateusz Radomski (Lwy Unimot 

Częstochowa) – (1,3,3,3) 10+2 

7. Dominik Szulc (TPD Kalety) – 

(4,3,W,2) 9 

8. Kacper Włodarz (MKS Śląsk Święto-

chłowice) – (1,3,3,2) 9 

9. Patryk Bielaczek (LKS Strażak Mi-

kołów) – (1,3,2,3) 9 

10. Adrian Rzepka (LKS Strażak Miko-

łów) – (2,2,2,2) 8 

11. Emil Krakowian (PKS Victoria 

Poczesna) – (2,1,1,2) 6 

Klasyfikacja zawodów drużynowych: 
I. TPD Kalety: 38 (Marczak 15; Świder 

14; Szulc 9) 

II. Lwy Unimot Częstochowa: 25 (Mlek 

15, Radomski 10) 

III. MKS Śląsk Świętochłowice: 21 

(Pacek 12; Włodarz 9) 

IV. PKS Victoria Poczesna: 17 (M. 

Krakowian 11; E. Krakowian 6) 

. LKS Strażak Mikołów: 17 (P. Biela-

czek 9; A. Rzepka 8) 

Indywidualne i Drużynowe 

Mistrzostwa Kadetów  

Okręgu Południowego   

Piotr Kuder 

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 MAŁAPANEW KUCZÓW.        

Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie      

zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczone na poprawę warunków uprawiania sportu przez 

dzieci  i młodzież w klubie Małapanew Kuczów.   

Tenisiści stołowi Unii Kalety na półmetku 

rozgrywek ligi okręgowej  

W ystępujący w rozgrywkach ligi okręgowej grupy IV 

– katowickiej Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 

drużyna KS Unia Kalety zajmuje po pierwszej rundzie 

sezonu 2014/15 drugie miejsce wśród 14 drużyn utrzymu-

jąc szanse na awans do III ligi ( bezpośrednio awansuje 

mistrz grupy, v-ce mistrz będzie walczył o awans w bara-

żach z v-ce mistrzem grupy II – gliwickiej.  

    Zarząd klubu oraz zawodnicy sekcji tenisa stołowego za-

praszają kibiców na mecze rundy rewanżowej. Rozgrywki 

odbywać się będą we czwartki w sali gimnastycznej PSP nr 1 

w Kaletach (wejście od ul. Gwoździa- przez „harcówkę”). 

Poniżej klasyfikacja końcowa po I rundzie.   
Antoni Jeż 
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Podziękowanie 

Zarząd Klubu Sportowego Unia w Kaletach składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorgani-
zowaniu    loterii Fantowej 24 stycznia 2015 roku podczas Zabawy Karnawałowej Sportowców    

2015. Loteria zorganizowana została w celu zebrania funduszy na wyjazd juniorów i trampkarzy na  

letnie zgrupowanie kondycyjno-szkoleniowe. 
 

Fanty loterii fantowej ufundowali: 

„EKO- TECH” Marek Jelonek, „DUET” Budny i Sendel, 

Anna i Michał Olszewscy, DELIKATESY Jacek Olek Dominik Olek, 

„EL-VID” Michał Parys i Marian Budny, Ewa i Krzysztof Jośko, mgr Sabina Kosmala, „PRODBRUK” 
Oskar i Zygfryd Peła, „TECHPLAN” Grzegorz Guder, , „A&M PLAST” Mirosław Ocelok, „SIMONT” 

Szyman Ocelok, Sebastian Breguła, 

„GALBUD” Tomasz Galios, „AVON” Barbara Smoleń, 

SKLEP WIELOBRANŻOWY Aleksandra i Paweł Lisieccy, „INSTALDACHBUD” S.C., 

Agencja Ubezpieczeniowa Mariusz Jegier, „AUTOCARS” Andrzej Jegier, 

Firma Usługowo Handlowa Tomasz Rapciński, TARTAK KALETY Jacek Rogocz, Nojman             
Aleksander i Zorychta Rafał, Zakład Usługowo-Handlowy Mirosław Kukuła, Sklep Motoryzacyjno-

Rowerowy IMTA, FRAMAR Maria i Franciszek Jagusiak, „IWROM” Roman Gansiniec, „ALMO” 

Adam Olszowski, „PREMIO” Paweł Grzelczak, 

„INSTAL- BUDOTECH” Mirela i Jan Gorol oraz „fotoidruk” Damian Zymela. 
 

Nagrody główne ufundowali: 

EKO- TECH Marek Jelonek: I nagroda 

( POBYT W HOTELU „STOK” ), 

TECHPLAN Grzegorz Guder i Agencja Ubezpieczeniowa Mariusz Jegier: II nagroda ( ROWER ), 

PW GALBUD Tomasz Galios i A&M PLAST Mirosław Ocelok: III nagroda 

( BON WARTOŚCI 300 ZŁ, na zakupy w MEDIAEXPERT ).  

 

Wszystkim sponsorom i biorącym udział w loterii oraz wszystkim osobom, które pomogły nam      
w przygotowaniu loterii    i czuwały nad jej prawidłowym przebiegiem serdecznie dziękujemy 

(szczególne podziękowania, za pomoc w przygotowaniu fantów i strojeniu sali, składamy Paniom: 
Elwirze Guder, Zuzannie Jelonek, Ilonie i Natalii Urbańczyk, Barbarze Jegier, Julii Ocelok, Oliwii 

Imiołczyk oraz Barbarze Smoleń) . 

 Dziękujemy również: 

Dyrekcji Miejskiego Domu Kultury za wypożyczenie sali, 

Dyrekcji Gimnazjum za wypożyczenie krzeseł, 

Mażoretkom INEZ za pokaz tańca, 

oraz wszystkim członkom klubu, którzy wzięli udział w przygotowaniach do zabawy. 

 Ze sportowym pozdrowieniem 

ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO UNIA W KALETACH 

W  niedzielę, 8 lutego 2015 r. w budynku klubowym LKS Małapanew     

Kuczów zaplanowane było zebranie sprawozdawcze zarządu i członków 

klubu.  

    Wobec nieobecności większości jego członków obrady uznano za nieprawo-

mocne. Kolejne zebrane zaplanowane zostało na 22 lutego br. o godz. 14.00.  

Zaplanowano kolejny termin posiedzenia  

zarządu i członków LKS Małapanew Kuczów  
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Podziękowanie 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Kaletach  

składają serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom fantów i sponsorom  

ZABAWY KARNAWAŁOWEJ 

 zorganizowanej w dniu 31.01.2015 r. w Miejskim Domu Kultury. 

Dochód z zabawy zostanie przeznaczony na potrzeby naszych przedszkolaków. 

 

Wśród przyjaznych nam firm znaleźli się: 
 

A&M PLAST. J. M. Ocelok • SKLEP SPOŻYWCZY „DELIKATESY” J. Olek • SKLEP WIELOBRAN-

ŻOWY A.Lisiecka • FIRMA HANDLOWO -USŁUGOWA „JoAnna” J.Czornik, A. Parys • PHU. SKLEP 

WIELOBRANŻOWY – H. Masoń • PRACOWNIA CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ „AMFORA” A. Ru-

pik– Kalus • STOLKO Firma Wielobranżowa K. Rogocz • Sklep DUET Budny, Sendel • ZAKŁAD FRY-

ZJERSKI „VENUS” M. Lach • SKLEP MOTORYZACYJNY „IMTA” I. Nowakowska, M. Pisarski •              

RESTAURACJA „GOŚCINNA” A.D.K. Więcek • SKLEP ODZIEŻOWY „POLA”           H. Watoła • AP-

TEKA RODZINNA R. i E. Stach, A. Stach – Olszewska • SKLEP             „EL- VID” M. Budny, M. Pa-

rys • FIRMA WIELOBRANŻOWA „WOBET” B. Plaza-      Lenart • APTEKA „VITA” K. Jośko i S. Ko-

smała • „EKO- TECH” M. Jelonek • „PRODBRUK” Z. i O. Peła • „MACAR” N.i M. Dyszy • BM KIOSK 

M. Brol • „INSTALDACHBUD” S.C. K. T. Rapcińscy • TARTAK J. Rogocz • EthosEnergy             PO-

LAND K. Pradelok • FIRMA WIELOBRANŻOWA J. Pośpiech • PIEKARNIA - CIASTKARNIA „Ł. M. 

MAJ” Ł. Majchrzyk • FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA      M. Labus • GABINET KOSMETYCZ-

NY „KLEOPATRA” J. Mazur – Kawarska 

 
SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY W STRONĘ  

RODZICÓW NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW,  

KTÓRZY ODPOWIEDZIELI NA NASZ APEL I OFIAROWALI DOWOLNE 

UPOMINKI NA LOTERIĘ. 
 

NAGRODY RZECZOWE UFUNDOWALI: A. R. Kosmala, D. M. Labus, K. A. Wilk, K. M. Szaton, M. 

A. Painta, A. M. Wiatrek, J. D. Kotala, I. A. Olszowscy, A. K. Pieda, E. Ł. Pilarski, G. M. Watoła, E. G. 

Budny, K. M. Maruszczyk, K. G. Benisz, K. W. Węglowscy, A. T. Krupa, E.R. Haiski, B. J. Domianiak, J. 

P. Kawarscy, S. L. Kosmała, A. D. Respondek, P. K. Kalinowscy, A. M. Kwoka, E. M. Lach, S. S. Howa-

niec, N. M. Dyszy, A. M.    Kasprzyccy oraz I. Kierat i I. Jelonek 
 

Joanna Biadacz 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ  SEGREGOWANYCH 
 

zabudowa jednorodzinna   REJON I 

Ulice: 30– lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida, Orzeszkowej, 

Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Ustronna, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna . 

Terminy: 26 luty, 30 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON II 
Ulice: Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Paderewskiego, Tarnogórska 

Terminy: 24 luty, 26 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON III 

Ulice: Boczna, Celulozowa, Gołębia, Fabryczna, Jastrzębia, Kilińskiego, Kruczkowskiego, Konopnickiej, Lubliniecka, Lubszec-

ka, Miodowa, Myśliwska, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Pstrowskiego, Powstańców, Rodziewiczównej, Słoneczna, Wiejska, 

Zapolskiej 

Terminy: 26 luty, 30 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON IV 

Ulice: Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Gajowa, Kościuszki, Krótka, Lema, Łączna, Pokoju, Rogowskiego, Rymera, Słowackiego, 

Tuwima,  

Terminy: 20 luty, 23 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON V 

Ulice: Anioła, Brzozowa, Damrota, Długosza, Drozdka od 34 z górę, Jana Pawła II, Jaworowa, Korfantego, Lubocz, Mickiewi-

cza, Moniuszki, Morcinka,  Sienkiewicza, Tylna, Witosa, Wodna, Wolności 

Terminy: 19 luty, 20 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON VI 

Ulice: Borka, Chmielna, Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jaśminowa, Jagodowa, Księżyco-

wa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego 

Terminy: 16 luty, 19 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON VII 

Ulice: 1go Maja, Posterunek Kolejowy, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Kużnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, 

Popiełuszki, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera. 

Termin: 16 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON VIII 

Ulice: 3go Maja, Bema, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona  

Termin: 12 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON IX 

Ulice: Plac Zjednoczenia, Drozdka 1-34, Nałkowskiej, Kopernika, Kochanowskiego, Ligonia, PCK, Wojska polskiego, Żwirki    

i Wigury,  

Termin: 10 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON X 

Ulice: Asnyka, Armii Krajowej, Chopina, Chrobrego, Dworcowa, Gawlika, Gwoździa, Miarki, Nowa,  Harcerska, Krasickiego, 

Kosmonautów, Okrzei, Rycerska, Słowiańska, Sobieskiego 

Termin: 9 marzec 

HARMONAGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH– ZABUDOWA WIELORODZINNA 

LUTY 2015 

Śmieci                             13, 27 

Papier + szkło + plastik   3, 17 

BIO                                  13, 27 

MARZEC  2015 

Śmieci                            13, 27 

Papier + szkło + plastik   3, 17, 31 

BIO                                 13, 27 
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Z A P R O S Z E N I E  

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy   Zespół     

w Tarnowskich Górach z siedzibą w Nakle Śląskim oraz Urząd Miasta Kalety 

zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w dniu 17.03.2015 r.          

o godz. 10.00 które odbędzie się w Sali Sesyjnej UM Kalety ul. Żwirki i Wigury 2.  
 

Tematyka spotkania: 

 1. Dopłaty bezpośrednie w 2015 roku oraz wybrane działania PROW 2014-2020 – pracownicy BP ARiMR w Nakle Śl.  

2. Dywersyfikacja upraw, utrzymanie obszarów proekologicznych oraz zazielenienie jako element dopłat bezpośrednich 

od 2015 roku- - Barbara Wróbel ŚODR w Częstochowie PZDR w Tarnowskich Górach 

3. Finansowanie przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych – Grzegorz Walczak ŚODR w Częstochowie PZDR w Tarnow-

skich Górach  

4. Dyskusja  

Z A P R A S Z A M Y !  

Dnia 17-03-2015 roku po szkoleniu w UM Kalety dyżur pracownika ŚODR – pomoc w wypełnieniu wniosku.  

Od 16-03-2015 do 09-06-2015 r. pomoc w wypełnianiu wniosku można uzyskać codziennie w siedzibie PZDR 

w Nakle Śląskim, ul. Morcinka 9a , tel. 515275925, 32 2851847 oraz innych placówkach terenowych ŚODR.  

Z  przyjemnością informujemy        

o zainicjowaniu spotkań dla Se-

niorów – osób samotnych, emerytów, 

rencistów z okolic Miotka, Kuczowa, 

Zielonej i Mokrusa.  

   Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 10 

marca 2015 r. o godz. 13.30 w świetlicy 

środowiskowej mieszczącej się w budyn-

ku szkoły w Miotku. Spotkania te, mające 

na celu miłe spędzenie czasu w gronie 

znajomych przy filiżance kawy i ciastku 

oraz realizację własnych pasji, będą odby-

wały się cyklicznie w każdy wtorek. Te-

matyka spotkań zależeć będzie od samych 

uczestników, którzy swoje propozycje 

będą mieli możliwość przedstawić na 

pierwszym spotkaniu. Burmistrz Miasta 

Klaudiusz Kandzia zaszczyci Państwa 

swoją obecnością na spotkaniu inaugura-

cyjnym. Serdecznie zapraszamy i liczymy 

na duże zainteresowanie. 

 

 

  Mirosława Potempa 

Kolejny Klub Seniora rozpocznie działalność w mieście  

J ak informuje Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach 

stopa bezrobocia na dzień 30.11.2014 

roku przedstawia się następująco: 

- Powiat Tarnogórski 10,4%;  

- Województwo Śląskie 9,6%;  

- Kraj 11,4%.  

    W gminie Kalety było 388 bezrobot-

nych, w tym 220 kobiet. 42 osoby 

uprawnione do pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, w tym 21 kobiet – (stan 

na dzień 31.12.2014 r.).  

Stopa bezrobocia stan na 

dzień 30.11.2014  

Marek Parys 
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I nformujemy, że rozpoczynają się 

zapisy dzieci do przedszkoli. 

   Dzieci korzystające w bieżącym roku    

z usług przedszkola mają zagwarantowa-

ne w nim miejsce i nie biorą udziału        

w naborze! W takich przypadkach rodzi-

ce są zobowiązani złożyć w placówce 

Deklarację o kontynuowaniu wychowa-

nia przedszkolnego. Deklaracje przyjmo-

wane będą w okresie od 16 lutego do       

3 marca.  

    W przypadku, jeżeli rodzice zamierza-

ją zapisać dziecko do innego publicznego 

przedszkola niż to, do którego dotychczas 

uczęszcza, muszą mieć pełną świado-

mość, że wówczas ich dziecko uczestni-

czy w rekrutacji na takich samych zasa-

dach, jak dziecko zapisywane do przed-

szkola po raz pierwszy. 

1. Ważną informacją jest fakt, że o przy-

jęciu dziecka do przedszkola 

nie będzie decydować kolej-

ność zgłoszeń! 

2. W naborze będą brały 

udział tylko dzieci zapisy-

wane do przedszkola po raz 

pierwszy. Rodzice tych 

dzieci będą zobowiązani 

wypełnić wniosek zgodnie   

z regulaminem rekrutacji. 

    Wniosek o przyjęcie do publicznego 

przedszkola będzie można znaleźć na 

stronie www.kalety.pl od dnia 16 lutego 

2015r. 

    Wnioski będzie można składać w go-

dzinach pracy przedszkola od dnia 2 mar-

ca 2015r. do dnia 31.03.2015r. Osoby nie 

mające dostępu do Internetu mogą pobrać 

wniosek w przedszkolu, do którego 

dziecko uczęszcza. Rodzice mogą ubie-

gać się o miejsce maksymalnie w dwóch 

placówkach, wskazując zgodnie z prefe-

rencją pierwsze i drugie przedszkole. 

3. Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisane-

go dokumentu do placówki, wówczas 

dziecko nie bierze udziału w procesie 

rekrutacji. Obowiązujące przepisy prawa 

wymagają złożenia we wniosku oświad-

czeń rodziców. Każde oświadczenie musi 

być potwierdzone podpisem obydwu ro-

dziców lub prawnych opiekunów. 

4. Dnia 15 kwietnia 2015r. o godzinie 

9.00 nastąpi publikacja list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowa-

nych do przedszkola. 

5. Następnie do dnia 22 kwietnia 2015 r. 

do godziny 15.00 rodzice będą mogli 

potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka 

do przedszkola. 

6. Ostateczna lista dzieci przyjętych do 

placówek nastąpi dnia 30 kwietnia 2015r. 

Informacje ogólne: 

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci 

zamieszkałe w Kaletach. Pierwszeństwo 

mają dzieci 5 i 4 -letnie.  

Kryteria podstawowe wymienione są     

w ustawie. 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodzi-

ców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandy-

data; 

6) samotne wychowywanie kandydata     

w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

    Powyższe kryteria mają jednakową 

wartość. 
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Rekrutacja dzieci do szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 

P rocedury przyjęcia dziecka do 

klasy pierwszej i klas pozostałych 

w szkołach podstawowych prowadzo-

nych przez Miasto Kalety. 

    Rekrutacja dzieci do szkół podstawo-

wych dokonuje się z zachowaniem nastę-

pujących zasad: 

KLASA PIERWSZA SZKOŁY    

PODSTAWOWEJ 

Rok szkolny 2015/2016 

1. Dzieci sześcioletnie i  siedmioletnie : 

a) przyjmowane z urzędu –  zameldowa-

ne  w obwodzie szkoły, w oparciu o dane 

z ewidencji ludności ( rodzice wypisują 

KARTĘ 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 zameldowane w 

obwodzie szkoły w Kaletach urodzone w 

roku 2009 mają obowiązek realizacji 

obowiązku szkolnego. 

Rok szkolny 2015/2016 

1. Nowi uczniowie do pozostałych klas: 

a) przyjmowane z urzędu – zameldowane  

w obwodzie szkoły, w oparciu o dane       

z ewidencji ludności, dzieci zamieszkałe 

poza obwodem szkoły, jeśli szkoła  dys-

ponuje wolnymi miejscami na pisemny 

wniosek rodziców (prawnych opieku-

nów) skierowany do dyrektora szkoły. 
 

Wymagane dokumenty i terminy      

rekrutacji: 

Zapisy dzieci do klasy pierwszej trwają 

od  1-30 marca br. 

1. Rodzic (prawny opiekun) osobiście 

zgłasza dziecko w sekretariacie szkoły w 

godzinach 7.30 – 15.00 od poniedziałku 

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 – do 

pobrania ze strony www.kalety.pl . 

Osoby nie mające dostępu do Internetu 

mogą pobrać wniosek w szkole, do które-

go dziecko ma uczęszczać.     

   2. Warunki i tryb przyjmowania 

uczniów niebędących obywatelami pol-

skimi określają odrębne przepisy. 

3.W przypadku podjęcia decyzji o nauce 

dziecka w szkole poza obwodem, rodzice 

(prawni opiekunowie) zobowiązani są  do 

powiadomienia szkoły obwodowej           

o miejscu realizacji przez ich dziecko 

obowiązku szkolnego/ rocznego przygo-

towania przedszkolnego. 

4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych 

do klasy I następuje w ostatnim dniu ma-

ja,  rodzice mogą zapoznać  się z nią      

w sekretariacie szkoły. Lista uczniów 

przyjętych spoza obwodu ogłoszona zo-

staje po zakończeniu rocznych zajęć 

szkolnych. 

5. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci  

i przydzielenie wychowawców odpowia-

da 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. 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 

Dariusz Szewczyk 
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   W przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych na pierwszym eta-

pie postępowania rekrutacyjnego pod 

uwagę będą brane kryteria, które zostały 

określone uchwałą Rady Miejskiej miasta 

Kalety. 

   Kryteria dodatkowe to: 

1. Kandydat, którego oboje rodziców 

pracuje/uczy się w trybie dziennym - 32 

punkty 

2. Kandydat, którego rodzeństwo konty-

nuuje edukację przedszkolną w przed-

szkolu lub zostało objęte obowiązkiem 

rocznego przygotowania przedszkolnego 

w przedszkolu - 16 punktów 

3. kandydat, który będzie korzystał z ca-

łodziennej opieki przedszkolnej ( 8 i wię-

cej godz. dziennie) - 8 punktów 

4. kandydat, którego rodzeństwo kandy-

duje do tego samego przedszkola -          

4 punkty 

5. kandydat, który uczęszczał w poprzed-

nim roku szkolnym do przedszkola -       

2 punkty 

6. kandydat z rodziny objętej nadzorem 

kuratorskim - 1 punkt 

    Kandydaci zamieszkali poza obszarem 

Gminy Kalety będą mogli być przyjęci 

do przedszkola, jeżeli po przeprowadze-

niu pierwszego etapu postępowania re-

krutacyjnego dana placówka będzie nadal 

dysponować wolnymi miejscami.  

    Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą,    

w terminie 7 dni od podania do publicz-

nej wiadomości listy kandydatów przyję-

tych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządze-

nie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka do danego przedszkola. Od roz-

strzygnięcia komisji rekrutacyjnej przy-

sługuje odwołanie do dyrektora placówki. 

Jeżeli po 1 września 2015r. pojawią się 

wolne miejsca /rezygnacja/, propozycja 

kierowana będzie do rodziców dzieci 

nieprzyjętych w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowa-

nia będzie decydować liczba uzyskanych 

w rekrutacji punktów. 

    Karty zgłoszeniowe dziecka do przed-

szkola można pobierać w kancelarii 

przedszkola w godzinach od 8.00 do 8.30 

oraz od 13.00 do 14.00. 

    Zapraszamy do naszych przedszkoli 

dzieci 3,4,5- letnie z terenu Gminy Kale-

ty. Informacje dotyczące rekrutacji do-

stępne będą na stronie internetowej na-

szego miasta, stronach internetowych 

przedszkoli oraz bezpośrednio w placów-

kach u dyrektorów przedszkoli. 

    Informacje dodatkowe: 

   Do przedszkola dzieci zapisywane są 

jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych 

latach rodzice dzieci uczęszczających do 

przedszkola zobowiązani są do wypełnie-

nia deklaracji w celu kontynuowania edu-

kacji w placówce. W wyniku nowelizacji 

ustawy o systemie oświaty w roku szkol-

nym 2015/2016  przygotowaniem przed-

szkolnym objęte są dzieci pięcioletnie, 

dzieci czteroletnie mają zagwarantowane 

miejsce w przedszkolu.   
 

UWAGA RODZICE DZIECI 6 –  

LETNICH (ROK URODZENIA 2009) 

   W roku szkolnym 2015-2016 do szkoły 

pójdą  już  wszystkie dzieci sześcioletnie 

z rocznika 2009.   
 

UWAGA RODZICE DZIECI   

5- LETNICH  

(ROK URODZENIA 2010) 

 Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane 

odbyć roczne przygotowanie przedszkol-

ne w przedszkolu . Obowiązek ten rozpo-

czyna się z początkiem roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym dziec-

ko kończy 5 lat. W roku szkolnym         

2015/2016 obowiązkiem odbycia roczne-

go przygotowania przedszkolnego objęte 

są wszystkie dzieci urodzone w 2010 r. 

   Od września 2015 roku każde dziec-

ko 4-letnie będzie miało prawo do edu-

kacji przedszkolnej. 

   Od 2017 roku takie samo prawo do 

wychowania przedszkolnego będzie 

przysługiwało również wszystkim          

3-latkom. 
Dariusz Szewczyk 

Na  bieżący rok zaplanowano 

inwestycje, przygotowania     

wg poniższej informacji: 

- zlecono wykonanie „Dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej przebudowy od-

cinka drogi gminnej ulica Młyńska          

w Kaletach-Mokrusie”. Remont polegał 

będzie na wykonaniu  nakładki asfaltowej 

na odcinku ul. Młyńskiej od nr 29 do 

skrzyżowania z ul. Wierzbową. Termin 

wykonania dokumentacji do końca lutego 

2015r.  

- w trakcie przygotowywania jest prze-

targ na wykonanie dokumentacji projek-

towo- kosztorysowej przebudowy ulic: 

Gwoździa, Kochanowskiego i Chrobrego 

w Kaletach. 

- posiadamy dokumentację projektowo-

kosztorysową w zakresie termomoderni-

zacji wraz z wymianą źródła ciepła bu-

dynku Urzędu Miasta Kalety. Uzyskali-

śmy decyzję pozwolenia budowlanego. 

Złożyliśmy wniosek do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Warszawie, o dofinanso-

wanie w ramach Mechanizmu Finanso-

wego EOG, wniosek został oceniony 

pozytywnie, uzyskując 67 pkt. i został 

umieszczony w projekcie listy rankingo-

wej, mamy informacje, że ostateczna lista 

rankingowa będzie ogłoszona po 15 mar-

ca bieżącego roku. 

- przygotowujemy się również do kom-

pleksowej termomodernizacji budynków: 

Gimnazjum w Kaletach i Miejskiego 

Domu Kultury przy ul. Lublinieckiej 2. 

Po najbliższej sesji zlecimy wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

w tym zakresie. 

- w bieżącym roku nastąpi zakończenie 

budowy kanalizacji sanitarnej w Kuczo-

wie. 

- posiadamy dokumentację projektową 

dla przebudowy rozpoczętych w 2014 r. 

ulic: Dębowej, Gawlika, Księżycowej      

i Działkowej w Kaletach. 

- w trakcie wykonywania jest 

„ D o k u m e n t a c j a  p r o j e k t o w o -

kosztorysowa budowy parkingu przy ul. 

Krótkiej w Kaletach” z terminem zakoń-

czenia przewidzianym na koniec kwietnia 

bieżącego roku. 

- Pan architekt Henryk Dragon wykonuje 

dokumentację projektowo- kosztorysową 

wykończenia -wystroju, elewacji pierzei 

placu w centrum miasta Kalety przy ul.    

1 Maja” Termin wykonania dokumentacji 

ustalono na dzień 31 marca 2015 r. 

- Aktualnie wykonywane są czynności   

w zakresie wyboru wykonawcy do prze-

prowadzenia inwestycji p.n.: „Ichtiopark, 

czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku 

Śląska- utworzenie parku tematycznego 

w Kaletach”. 

- Miasto w porozumieniu z Wojewódz-

twem Śląskim zamierza podjąć się prze-

prowadzenia postępowania przetargowe-

go na wyłonienie wykonawcy „Projektu 

budowy jednostronnego chodnika w cią-

gu drogi wojewódzkiej nr 789 ul. 3 Maja 

w Kaletach-Drutarni” oraz prowadzenia    

i koordynowania prac projektowych       

w porozumieniu i w oparciu o wytyczne 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowi-

cach, w tym zakresie. 

Miasto nie zwalnia w rozwoju 

Jan Potempa 
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J eszcze nie została zakończona 

budowa ronda w Drutarni, a już 

planowana jest kolejna inwestycja    

w tej dzielnicy.  
    Z inicjatywy burmistrza miasta Kale-

ty oraz dzięki dobrej współpracy z Za-

rządem Dróg Wojewódzkich, powstanie 

nowy, bezpieczny chodnik.  

     Przedsięwzięcie realizowane będzie 

przy ul. 3 Maja od Klubu w Drutarni      

w kierunku Bruśka. Łącznie zaplanowa-

no do wykonania ok. 0.9 km chodnika           

o szerokości 2 metrów.  

    Inwestycja pn. "Opracowanie budo-

wy projektu jednostronnego chodnika  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 

3 Maja w Kaletach Drutarni" zyskała 

już aprobatę radnych i w trakcie IV 

sesji Rady Miejskiej włączona została 

do planu wydatków budżetu miasta 

Kalety na lata 2015-2016.  

    Wykonanie projektu zostanie w cało-

ści sfinansowane przez nasze miasto. 

Wartość jego opracowania oszacowano 

na 100.000 zł.  

Kompleksowo w Drutarni.  

Miasto przystępuje do wykonania projektu chodnika 

przy drodze wojewódzkiej    

W  z w i ą z k u          

z licznymi 

zapytaniami miesz-

kańców Kalet w spra-

wie dokonywania 

opłat za wywóz odpadów komunalnych 

od stycznia 2015 roku, Miasto Kalety 

informuje, że wpłat należy dokonywać 

na ten sam indywidualny numer ra-

chunku bankowego (tak jak dotych-

czas) do dnia 15-tego każdego miesią-

ca. Druki dowodów wpłat na cały rok 

będą dostarczane wraz decyzjami po-

datkowymi.  

Informacja w sprawie  

płatności za wywóz  

odpadów komunalnych  

w 2015 roku   

Za  o k n e m 

z i m a     

w pełni, a Miasto 

już przygotowuje 

się do otwarcia 

sezonu letniego     

w Zielonej.  

    Po niewątpliwym 

sukcesie, jakim było 

otwarcie wypoży-

czalni kajaków        

i rowerów wodnych, 

p o s t a n o w i o n o 

wzbogacić jego 

ofertę.  

     Tym razem nowy sezon turystyczny 

otworzy okazały łabędź oraz kaczor – 

dwa nowe, cztero osobowe rowery 

wodne, które z pewnością będą nie lada 

atrakcją szczególnie dla rodzin z dzieć-

mi.  

    Kształty rowerów wodnych wybrane 

zostały nieprzypadkowo - będą nawią-

zywać do fauny przybrzeżnej naszych 

zbiorników wodnych w Zielonej. 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni 

zabezpieczyli już środki pieniężne na 

zakup nowego sprzętu wodnego. 

    Mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy 

oraz turyści, którzy coraz liczniej od-

wiedzają naszą dzielnicę rekreacyjną, 

będą mogli skorzystać z nowej atrakcji 

turystycznej w maju, podczas obcho-

dów V Święta Zielonej, na które już 

dziś serdecznie zapraszamy!  

Już niebawem nowa atrakcja turystyczna w Zielonej  

 Jan Potempa  Xymena Sudakowska 

I nformujemy, iż 

osobom, które 

dokonują wpłat za 

wodę i kanalizację po 

terminie płatności 

(14 dni) pobierane będą odsetki od 

nieterminowych wpłat.  

    Prosimy o terminowe regulowanie 

opłat.  

Komunikat dotyczący opłat 

za wodę i kanalizację   

Marlena Kurc 

    Głównym tematem spotkania było 

wstępne rozeznanie możliwości dopro-

wadzenia sieci gazu ziemnego do na-

szego miasta. Jak się okazało podczas 

spotkania, to czy Kalety 

zostaną zgazyfikowane, 

zależy tylko i wyłącznie od 

ilości zadeklarowanych 

odbiorców i łącznego pobo-

ru gazu, co zagwarantowa-

łoby rentowność inwestycji. 

W tym celu Miasto Kalety 

zamierza wysłać pismo in-

tencyjne do dyrekcji Spółki 

w Zabrzu o chęci uzbrojenia 

miasta w sieć gazową. Naj-

pierw jednak niezbędne 

będzie zbadanie ilości potencjalnego 

zużycia gazu w mieście. Dlatego plano-

wane jest w najbliższym czasie przepro-

wadzenie badania ankietowego wśród 

wspólnot mieszkaniowych, przedsię-

biorców, instytucji publicznych jak         

i indywidualnych mieszkańców. Wynik 

ankiety (zadeklarowana ilość rocznego 

zużycia gazu) będzie kluczowy do osza-

cowania przez Polską Spółkę Gazow-

nictwa rentowności budowy gazociągu 

w Kaletach.  

14  stycznia 

2015 r. w 

Urzędzie Miej-

skim w Kaletach 

odbyło się spotka-

nie burmistrza miasta z przedstawi-

cielami Polskiej Spółki Gazownictwa.  

Marek Parys 

Szansa na gazociąg w Kaletach ?   

Agnieszka Kwoka 
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    Uczestnikami projektu są osoby bez-

robotne i nieaktywne zawodowo. Warsz-

taty prowadziła P. Renata Kula- psycho-

log Ośrodka Twórczej Interwencji          

z Krakowa. Uczestnicy zdobywali 

warsztat w zakresie pozyskania zatrud-

nienia i poruszania się na rynku pracy 
wykorzystując własne możliwości i pre-

dyspozycje. Warsztaty były uzupełnie-

niem kursów zawodowych, które uczest-

nicy programu ukończyli w 2014 r.  

    Szkolenie odbywało się w ramach 

środków pozyskanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

                                    Renata Czudaj  

Sposób na podjęcie pracy   

W  dniach od 2 do 4 lutego 2015 

r. uczestnicy programu PO 

KL projektu systemowego pt. „Ja też 

potrafię„ brali udział w II cyklu 

warsztatów nabywania kompetencji 

zawodowych i umiejętności społecz-

nych w Szczyrku.  

   Burmistrz Klaudiusz Kandzia, a także 

przedstawiciele Rady Miejskiej: Euge-

niusz Ptak, Janina Perz oraz Irena No-

wak, podziękowali obecnym za każdą 

kroplę oddanej krwi, a także złożyli 

najserdeczniejsze życzenia oraz wszel-

kiej pomyślności w Nowym Roku.  

    Wszyscy Honorowi Dawcy Krwi 

otrzymali paczkę świąteczną sfinanso-

waną      z budżetu miasta Kalety.  

    Urząd Miejski w Kaletach pełni 

funkcję instytucji wspierającej HDK.  

Spotkanie z honorowymi krwiodawcami 

26  stycznia 2015 r. 

w sali sesyjnej 

Urzędu Miejskiego w Ka-

letach odbyło się trady-

cyjne spotkanie nowo-

roczne Burmistrza Mia-

sta Kalety i przedstawicieli Rady Miej-

skiej w Kaletach z Honorowymi Daw-

cami Krwi z terenu miasta Kalety. 

Agnieszka Kwoka 

Od  1 stycznia 2015 r. weszły      

w życie nowe obowiązki 

wynikające ze zmian do ustawy         

o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych mające zastosowanie do 

dochodów uzyskanych od 1 stycznia 

2014 r. 

    Wprowadzone zmiany nakładają na 

płatników i inne podmioty niepełniące 

funkcji płatnika, obowiązane do sporzą-

dzania i przekazywania informacji         

o dochodach osób fizycznych nowy - 

wyłącznie elektroniczny sposób przesy-

łania do urzędów skarbowych deklara-

cji, informacji i rocznych obliczeń po-

datku za osoby fizyczne np. za pracow-
ników. Oznacza to obowiązek ich prze-

syłania w formie dokumentu elektro-

nicznego. 

    Wyjątkowo ww. podmioty przesyła-

jące informacje do urzędów skarbo-

wych dla nie więcej niż 5 podatników 

mogą nadal składać te dokumenty         

w formie papierowej, z zastrzeżeniem, 

że dokumentów tych nie składa w ich 

imieniu biuro rachunkowe. W tym wy-

padku obowiązuje ich krótszy termin (o 
miesiąc) w stosunku do terminu okre-

ślonego dla przesyłania urzędom skar-

bowym dokumentów elektronicznych 

tj. 31 stycznia. 

INFORMACJE MOPS KALETY 

e-Deklaracje dla płatników 
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    W pierwszych punktach porządku 

obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia 

wraz z przewodniczącym Eugeniuszem 

Ptakiem wręczyli nagrody laureatom 

konkursu na najpiękniejsze świąteczne 

iluminacje: za I miejsce Publicznemu 

Gimnazjum w Kaletach, II miejsce Pa-

nu Robertowi Szopce, III miejsce Pani 

Joannie Ocelok.  

    Po sprawozdaniach przewodniczące-

go Rady Miejskiej oraz burmistrza        

z okresu międzysesyjnego radni podjęli 

następujące uchwały:  

    Nr 21/IV/2015 w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miejskiej w Kale-

W  dniu 22 stycznia 2015 r.         

w sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Kaletach odbyła się IV 

sesja VII kadencji Rady Miejskiej        

w Kaletach, obradom przewodniczyli: 

Eugeniusz Ptak – przewodniczący Ra-

dy Miejskiej oraz Janina Perz - wice-

przewodnicząca. W obradach udział 

wzięło 15 radnych, co przy 15 osobo-

wym składzie Rady Miejskiej upoważ-

nia Radę do podejmowania prawomoc-

nych uchwał. 

Sprawozdanie z IV sesji  

Rady Miejskiej w Kaletach  

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Krzysztof Lisiecki wraz z reprezentacją placówki odbiera z rąk        
burmistrza  Klaudiusza Kandzi i przewodniczącego  Rady Miejskiej  Eugeniusza Ptaka nagrodę za      

zdobycie przez szkołę  I miejsca w konkursie na najpiękniejsze świąteczne iluminacje. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

 Alkoholowych w Kaletach za 2014 rok  

W  składzie Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych znajduje się siedem 

osób.  

    W 2014 r. komisja odbyła 11 posie-

dzeń.  

    W 2014 r. komisja wezwała 17 osób, 

z których 10 osób się zgłosiło na posie-

dzenia komisji. Z wezwanymi osobami 

przeprowadzono rozmowy motywacyj-

ne co do podjęcia leczenia odwykowe-

go. Osoby były wzywane na posiedze-

nie komisji na wniosek członków rodzi-

ny, pracowników socjalnych MOPS    

w Kaletach, Policji oraz pedagogów 

szkolnych.  

    Wezwane osoby otrzymały skierowa-

nie do uczęszczania w zajęciach tera-

peutycznych do Kaletańskiego Stowa-

rzyszenia Rodzin Abstynenckich 

„Twoja Szansa”, a także na zajęcia       

z Certyfikowanym Specjalistą Psycho-

terapii Uzależnień.  

     Z zajęć ze Specjalistą Psychoterapii 

Uzależnień, które odbywały się w bu-

dynku Urzędu Miasta, w 2014 roku 

skorzystało 24 osób.  

    Komisja wydała 7 pozytywnych po-

stanowień dotyczących pozwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

    Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, przyłączyła 

się również do Programu „Bezpiecznie 

– chce się żyć” realizowanego przez 

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ru-

chu Drogowego wraz z Komendą Po-

wiatową Policji w Katowicach, pokry-

wając koszty dojazdu oraz zakup bile-

tów wstępu dla mieszkańców Kalet 

biorących udział w ww. Programie. 

Ponadto członkowie Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych w Kaletach, w 2014 roku 

uczestniczyli w spotkaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, który zajmuje się 

sprawami dot. przemocy w rodzinie.  

Ewa Mikołajewska– Haiska 

Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kaletach  

M iejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej     w Kaletach przystą-

pił do realizacji Programu Operacyj-

nego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 

Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym realizo-

wanego w Podprogramie 2014.  

    Z programu korzystać mogą osoby     

i rodziny znajdujące się w trudnej sytu-

acji życiowej, których dochód wynosi: 

- 813 zł – dla osoby samotnie gospoda-

rującej, 

- 684 zł – dla osoby w rodzinie. 

    W ramach programu rozdawane są 

nieodpłatnie paczki żywnościowe,       

w skład której wchodzi : makaron świ-

derki – 3 opakowania jednostkowe, 

mielonka wieprzowa – 2 opakowania 

jednostkowe, cukier biały – 2 opakowa-

nia jednostkowe, olej rzepakowy –        

1 opakowanie jednostkowe, mleko 

UHT – 2 opakowania jednostkowe. Na 

osobę przypada minimum - 1 paczka.  

    Osoby zainteresowane programem 

proszone są o kontakt z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kale-

tach – pokój Nr 8 w budynku Urzędu 

Miejskiego w Kaletach, tel. 34 3578 

656. 

 

Renata Czudaj  
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tach Nr 102/XII/2011 z dnia 1 

grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzenne-

go „Kalety-Zachód”.  

    Nr 22/IV/2015 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości. 

Nr 23/IV/2015 w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Profilaktyki         

i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych na 2015 rok”.  

    Nr 24/IV/2015 w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kalety na 2015 

rok.”  

    Nr 25/IV/2015 w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na 

raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny oraz wskaza-

nia organów do tego uprawnionych. 

Nr 26/IV/2015 w sprawie określenia 

kryteriów, które będą brane pod uwagę 

na drugim etapie postępowania rekruta-

cyjnego do publicznych przedszkoli, 

dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Kalety.  

    Nr 27/IV/2015 w sprawie zmian bu-

dżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 

Nr 28/IV/2015 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej na lata 

2015-2023. 

   Nr 29/IV/2015 w spra-

wie wyrażenia poparcia 

dla budowy obwodnicy 

Tarnowskich Gór. 

    Nr 30/IV/2015 w spra-

wie zatwierdzenia Planu 

Pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2015 rok.  

    Ze względu na złożo-

ność sprawy związanej      

z ulicą Wąską zdjęto        

z porządku obrad punkt 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzenne-

go „Kalety-Wschód”. Radni zadecydo-

wali o zorganizowaniu spotkania          

z mieszkańcami ulicy, urbanisty oraz 

wyznaczonych pracowników Urzędu 

Miejskiego podczas posiedzenia połą-

czonych komisji stałych Rady Miejskiej 

w Kaletach.  

    W trakcie obrad przewodniczący 

Rady Miejskiej oraz komisji stałych: 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia        

i Spraw Socjalnych, Gospodarczej, 

Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Prawo-

rządności i Ochrony Środowiska oraz 

Budżetu i Finansów przedłożyli plany 

pracy na 2015 rok, a przewodnicząca 

Komisji Oświaty (...) Irena Nowak 

przedstawiła plany przygotowane na 

ferie zimowe przez świetlice oraz Miej-

ski Dom Kultury. W punkcie wolne 

wnioski i informacje radni zgłaszali 

bieżące sprawy.  

7 marca w Miejskim Domu Kultury odbędzie się koncert Krzysztofa Respondka (szczegóły na plakacie na stronie 2). 

5 marca w Miejskim Domu Kultury po raz kolejny zagości Objazdowe Kino Orange. Repertuar już wkrótce na www.mdkkalety.pl  

27 lutego w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielona” odbędzie się V konferencja w sprawie rozwoju Zielonej. 

19 i 26 lutego odbędą się spotkania burmistrza miasta i radnych dzielnic z mieszkańcami (harmonogram na stronie nr 3). 

Zdobywca II miejsca w konkursie na najpiękniejsze świąteczne ilumina-
cje– Robert Szopka z Zielonej w towarzystwie burmistrza i przewodni-

czącego Rady Miejskiej.. 

Sprzedam lub wydzierżawię w centrum Kalet połowę domu wraz z działką. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 004917684258276 

17 marca w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbędzie się szkolenie dla prowadzących gospodarstwa rolne. 
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Rozstrzygnięcie konkursu pod nazwą "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje"     

W  grudniu ubiegłego roku 

rozstrzygnięto kolejny 

konkurs pn. "Najpiękniejsze 

świąteczne iluminacje". Zwycięz-

cą zostało Publiczne Gimnazjum 

im. ks. Pawła Rogowskiego w Ka-

letach.  

    Nikt nie miał wątpliwości, że 

plac szkolny został wyjątkowo ład-

nie przystrojony. Prócz iluminacji 

świetlnych, przed głównym wej-

ściem znalazło się także miejsce dla  

bardzo ciekawej stajenki bożonaro-

dzeniowej, która stała się ozdobą 

nie tylko szkoły ale całego centrum 

miasta.  

   Drugie miejsce zostało przyznane 

Panu Robertowi Szopka z Zielonej 

za atrakcyjnie udekorowane obej-

ście przydomowe, natomiast miej-

sce trzecie zajęła Pani Joanna Oce-

lok z Kalet, która przepięknie przy-

stroiła balkon swojego domu.  

    Laureatom konkursu serdecznie 

gratulujemy. Nagrody zostały wrę-

czone podczas IV sesji Rady Miej-

skiej.  

I MIEJSCE – PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KS. PAWŁA ROGOWSKIEGO  

W KALETACH  

II MIEJSCE – PAN ROBERT SZOPKA Z ZIELONEJ 

Agnieszka Kwoka 

III MIEJSCE – PANI JOANNA OCELOK Z KALET  

STAJENKA BOŻONARODZENIOWA 

PRZED GIMNAZJUM NR 1 
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