
 

  www.kalety.pl 

Wrzesień 2014 

N
r 9 (269) 

W  dniu 19 sierpnia 2014 r. odbył się odbiór końcowy 
robót związanych z „Wykonaniem przebudowy 

odcinka drogi gminnej ulicy Gawlika w Kaletach - I etap”. 
Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowych i Budow-
lanych Pana Erwina Heflik z Piekar Śląskich. 
     W odbiorze poza inspektorem nadzoru inwestorskiego         
i przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Kaletach, na czele    
z Panem Burmistrzem, uczestniczyli: Przewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Eugeniusz Ptak i Radny Rady Miejskiej w Kale-
tach Pan Edward Drabik. 
    W I etapie przebudowy ul. Gawlika wymieniono na nowy 
kanał deszczowy na odcinku objętym postępowaniem, wyko-
nano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na odcinku 
110 mb zamkniętą obustronnie krawężnikiem ulicznym oraz 
wykonano wjazdy na posesje. 
    Koszt robót I etapu wyniósł: 387.824,20 zł. 
 

Zakończono I etap przebudowy  
ulicy Gawlika 

Jan Potempa 

D okonano odbioru techniczne-
go wykonanego placu zabaw 

przy Zespole Szkół i Przedszkola  
w Kaletach Miotku w ramach rzą-
dowego programu Radosna Szkoła.  
   Odbioru dokonali pracownicy me-
rytoryczni Urzędu Miejskiego w Ka-
letach wraz z dyrektorem ZSiP              
w Miotku. Przy odbiorze obecni byli 
p. Mirosława Potempa, p. Jan Kli-
mek wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej oraz burmistrz z zastępcą. 
    Dofinansowanie w formie dotacji 
od Wojewody dla wyżej wymienio-
nego przedsięwzięcia inwestycyjne-
go wynosi – 51.556,71 zł, a nasze 
środki budżetowe to kwota 51.772,31 
zł. 

W Miotku, w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, stanął plac zabaw 

Klaudiusz Kandzia 
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       STOMATOLOGIA  

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

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

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ  
www.de-med.pl 

Pacjentów przyjmujemy od  poniedziałku do piątku przy  ulicy 
Sienkiewicza 41 w Tarnowskich Górach.  

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

GEODEZJA 
 
 

Kompleksowe usługi 
geodezyjne 

- podziały działek 
- wytyczenia i pomiary powykonawcze 
- mapy do projektów 
- dokumenty do ksiąg wieczystych 
- wznowienia granic i rozgraniczenia 
- inne 
 
 
 
 

 

ekspresowe terminy 

konkurencyjne ceny 

Podsumowanie kadencji 2010-2014. 
Promocja miasta i turystyka 

W  związku z kończącą się kadencją samorządową, we wrześniowym oraz październikowym i listopadowym nume-
rze Biuletynu Informacyjnego publikować będziemy osiągnięcia, jakie udało się uzyskać samorządowi miejskie-

mu podczas czterech lat działalności . Cykl rozpoczynamy rozwojem promocji miasta oraz progresem turystyki, o któ-
rych przeczytać można na stronach numer 16 i 17 Zapraszamy do lektury!   Klaudiusz Kandzia 

Zmarłego w 2011 roku Kazimierza JELONKA zastąpiła wybrana w wyborach uzupełniających 27 lutego 2012 r. Zuzanna JELONEK  
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Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

6 i 7 września trwało III Święto Truszczycy i IV Rodzinne Grzybobranie. 

15 września w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
mieszkanka Kalet Marta Jeż odebrała stypendium dla najzdolniejszych uczniów  
naszego województwa. 

17 września delegacja Miasta Kalety w składzie: burmistrz Klaudiusz Kandzia, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak i rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego 
w Kaletach Jacek Lubos przebywała na konferencji w Prudniku. 

Od 20 do 21 września w Zielonej trwały Otwarte Mistrzostwa Polski Ligi Obrony 
Kraju w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym. 

13 września na stadionie miejskim odbył się festyn sportowy zorganizowany przez 
Klub Sportowy Unia. Gościem pikniku był m.in. Waldemar Fornalik.  

3 września na stanowisko komendanta Posterunku Policji w Kaletach wrócił aspirant 
Tomasz Olczyk. 

 

Sprzedaż drewna  

opałowego i kominkowego 
pociętego na klocki 

Sosna– 140 za mp 

Brzoza– 160 za mp 

Dąb– 180 za mp 

Tel. 505 362 561 

tel. 34 357– 83– 50  21 września na stadionie przy ul. Paderewskiego w Kuczowie odbyło się spotkanie 
derbowe drużyn Małejpanwi i rezerw kaletańskiej Unii. Gospodarze wygrali 2:0. 

13 i 14 sierpnia w Kaletach miała miejsce trzecia odsłona projektu „Wspólnie przeciwko starości. Polscy i czescy seniorzy żyją 
aktywnie”. Uczestniczyło w niej 60 seniorów z Kalet i partnerskiego Vitkova. 

15 sierpnia na kaletańskim Orliku odbył się piłkarski turniej drużyn amatorskich. W turnieju startowało sześć drużyn (łącznie 73 
zawodników). 

15 sierpnia na Placu Zjednoczenia w Jędrysku miał miejsce festyn miejski. Wystąpili: Orkiestra Dęta, mażoretki INEZ, grupa 
MI i grupa Rock Time. 

19 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót związanych z „Wykonaniem przebudowy odcinka drogi gminnej ulicy Gawlika      
w Kaletach - I etap”.  

Od 26 do 31 sierpnia na korcie przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jędrysku trwał turniej tenisowy o Puchar   
Burmistrza Miasta Kalety.  

Między 23 a 24 sierpnia w partnerskim Ustroniu przebywała Miejska Orkiestra Dęta. Z okazji miejskich dożynek wystąpiła         
z dwoma koncertami– na rynku i w kościele św. Klemensa. 

23 sierpnia kilku mieszkańców naszego miasta uczestniczyło w II Triatlonie Turystycznym organizowanym przez Stowarzysze-
nie Dolina Małej Panwi z Ozimka. Drugie miejsce zajęli w nim Jakub Borek i  Paweł Kotarski. 

Pomiędzy 18 a 20 sierpnia trwała kolejna piesza pielgrzymka wiernych z parafii w Miotku na Jasną Górę. 

1 września w kaletańskich placówkach szkolnych odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Do nauki, jako pierwszokla-
siści,  przystąpiło w PSP nr 1 Kaletach i  ZSiP w Kaletach– Miotku 82 dzieci. 

3 września burmistrz Klaudiusz Kandzia wręczył Jarosławowi Neumannowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczy-
ciela mianowanego. 

OGŁOSZENIE SKARBNIKA MIASTA 
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu budżetu miasta Kalety na 2015 

rok prosi się organizacje związkowe, komitety społeczne, stowarzyszenia,  
a także mieszkańców o dostarczenie wniosków do projektu budżetu na 2015 rok  

do sekretariatu Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie 
 do 30 września 2014 roku. 
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B urmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia wręczył w dniu 3 wrze-

śnia 2014 r. nauczycielowi wychowania 
fizycznego Zespołu Szkół i Przedszkola 
w Kaletach Miotku panu Jarosławowi 
Neumannowi akt nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mia-
nowanego i pogratulował dotychczaso-
wych efektów pracy zawodowej oraz 
życzył wszelkiej pomyślności w dal-
szym życiu zawodowym i osobistym. 
    Wręczenie aktu mianowania poprze-
dzone było odbyciem stażu zakończone-
go pozytywną oceną dorobku zawodowe-
go oraz zdaniem 12 sierpnia 2014 r. egza-
minu przed Komisją Egzaminacyjną. Pan 
Jarosław jest wychowankiem Klubu 
Sportowego Unia Kalety, a obecnie tre-

nerem drużyny tramp-
karzy. Wśród swoich 
podopiecznych cieszy 
się szacunkiem i dużą 
sympatią. 
    W Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1       
w Kaletach zakończył 
staż na stopień nauczy-
ciela dyplomowanego 
nauczyciel religii ks. 
Marek Niewiadomski, 
w czasie wakacji,         
w lipcu odbyła się w Kuratorium w Kato-
wicach rozmowa kwalifikacyjna na sto-
pień nauczyciela dyplomowanego          
w obecności ekspertów z listy ministra, 
dyrektora szkoły oraz przedstawiciela 

nadzoru pedagogicznego. Akt nadania 
stopnia nauczyciela dyplomowanego 
odbierze z rąk Śląskiego Kuratora Oświa-
ty w Katowicach. 

Awanse nauczycieli  

Dariusz Szewczyk 

W  16-stą Pielgrzymkę Parafialną 
parafii św. Franciszka z Asyżu 

w Miotku na Jasną Górę wyruszyli 
pątnicy 18 sierpnia po porannej mszy, 
w sile ok. 100 osób, na czele z probosz-
czem Antonim Swadźbą.  
    Przez cały dzień maszerowali z modli-
twą i śpiewem na ustach i około godz. 18
-ej zmęczeni, ale szczęśliwi dotarli przed 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Tegoroczna pielgrzymka odbywała się 

pod hasłem „Rodzina Miłością 
Wielka”, w związku z czym uczest-
nicy mieli też możliwość wysłu-
chania podczas marszu konferencji.  
    We wtorek do pielgrzymów pie-
szych licznie dołączyli inni z para-
fii, którzy przyjechali autokarem 
bądź własnym środkiem lokomocji. 
W tym dniu, w godzinach dopołu-
dniowych, w kaplicy została odpra-
wiona msza św. w intencji piel-
grzymów z parafii w Miotku 
oraz na wałach droga krzyżo-

wa. Po przerwie na obiad pielgrzy-
mi udali się do Doliny Miłosierdzia, 
a około godziny 20-ej przed cudow-
nym obrazem odmówiono różaniec, 
by następnie zakończyć dzień ape-
lem jasnogórskim. W środę rano 
wyruszono w drogę powrotną. Po-
mimo potwornego zmęczenia hu-
mory dopisywały i pielgrzymi do-
tarli szczęśliwie do Miotka, przyno-
sząc błogosławieństwo z Jasnej Gó-

ry. Powracających powitał Ojciec Jan – 
dominikanin pracujący na Ukrainie, kro-
piąc obicie święconą wodą oraz parafia-
nie, którzy wręczali kwiaty.  
    Miłym gestem, jak co roku, jest poczę-
stunek kołaczem upieczonym przez życz-
liwych parafian. Z pewnością wszyscy 
uczestnicy tej pielgrzymki, z błogosła-
wieństwem otrzymanym na Jasnej Górze, 
będą myśleć już o następnej.  

XVI Pielgrzymka Parafian z Miotka na Jasną Górę  

Rozpoczęcie roku szkolnego w kaletańskich placówkach oświatowych  

U roczystości inauguracji roku 
szkolnego 2014/15 w naszym mie-

ście rozpoczęły się mszami św. w inten-
cji uczniów, ich rodziców, nauczycieli    
i pracowników szkoły.  
   Następnie obchody kontynuowano      
w placówkach szkolnych. Dyrektorzy 
szkół – p. Dorota Mańczak i Bożena 
Dziuk powitały wszystkich po wakacjach 
i życzyły samych sukcesów w nowym 
roku szkolnym. Do słów powitania przy-
łączył się także burmistrz miasta Klau-
diusz Kandzia życząc uczniom wytrwało-

ści i samych sukcesów w nauce. Zapew-
nił rodziców, że ich pociechy będą pobie-
rać naukę pod okiem wyspecjalizowanej 
kadry pedagogicznej.  
    W tym roku szkolnym naukę w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Kaletach 
rozpoczęło 60 pierwszoklasistów w tym 
21 sześciolatków, natomiast w Zespole 
Szkól i Przedszkola w Miotku odpowied-
nio – 22 w tym 9 sześciolatków.  
    Starsi koledzy i koleżanki nie zapo-
mnieli o swoich nowych, młodszych ko-
legach - powitali ich specjalnie przygoto-

wanym na tę okazję występem artystycz-
nym. Po części oficjalnej uczniowie spo-
tkali się z wychowawcami. 
   Z ramienia władz samorządowych       
w uroczystościach udział wzięli bur-
mistrz miasta Klaudiusz Kandzia, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz 
Ptak, zastępca burmistrza Dariusz Szew-
czyk, oraz radni Mirosława Potempa, 
Blandyna Kąkol, Jan Klimek, a także 
radny powiatowy Józef Kalinowski.  

Dariusz Szewczyk 
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1  września rok szkolny w Kaletach  rozpoczęło 580 
uczniów oraz 230 przedszkolaków (z czego 50 w pry-

watnych punktach przedszkolnych).  
    Do klas pierwszych trafiła połowa rocznika sześciolatków, 

czyli 30 dziewcząt i chłopców. Łącznie w pierwszych klasach 
szkół podstawowych rozpoczęły naukę 82 osoby. W pierw-
szych klasach gimnazjum naukę rozpoczęło 60 osób. 

1 września rok szkolny w Kaletach rozpoczęło 580 uczniów  

Wykaz uczniów w roku szkolnym 2014/2015 
 PSP1 Kalety 

(podst.) 

ZS   

w Kaletach 

(gimn.) 

ZSiP  
w Kaletach  
Miotku 
(podst.) 

ZSiP 
 w Kaletach  
Miotku 
(gimn. ) 

kl. I (6-latki) 21  9  

kl. I (7-latki) 39  13  

kl. I (gimn.)  44  16 

kl. II - VI 229  77  

kl. II – III 
(gimn.) 

 93  39 

Ogółem 289 137 99 55 

 Miejskie 
Przedszkole 
w Kaletach 

Punkt 
Przed-
szkolny 
„Bystrza- 
ki” 

Punkt 
Przedszkol-
ny 
„Mali Od-
krywcy” 

ZSiP  
w Kaletach  
Miotku 

Grupa 3,4-
latków 

25   17 

Grupa 4,5-
latków 

25   19 

Grupa 5-latków 25    

Grupa 5,6-
latków 

25   19 

Grupa 6-latków 25    

Grupa 3-6-
latków 

 25 25  

Ogółem 125 25 25 55 
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Zmiana na stanowisku  
komendanta Komisariatu  

Policji w Kaletach  

Od  3 września br. ponownie 
obowiązki Komendanta Ko-

misariatu Policji w Kaletach przejął st. 
asp. Tomasz Olczyk, który powrócił do 
pracy po 6 miesięcznej pobycie w wyż-
szej Szkole Policyjnej w Szczytnie, 
gdzie przebywał na kursie oficerskim.  
    Równocześnie składamy serdeczne 
podziękowanie asp. Piotrowi Skolikowi - 
p.o. komendanta, za 6 miesięczną służbę 
na Komisariacie Policji w Kaletach.   

Marek Parys 

15  września br. w sali kolumnowej 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Śląskiego, 30 najzdolniej-
szych uczniów naszego województwa 
odebrało indywidualne stypendium.  
    Wśród wyróżnionych znalazła się 
mieszkanka naszego miasta - Marta Jeż. 
Stypendium odebrała z rąk wicemarsza-
łek województwa śląskiego p. Aleksandry 
Skowronek, przewodniczącego Sejmiku 
p. Andrzeja Gościniaka oraz wicekuratora 

oświaty p. Tadeusza Żesławskiego. 
   Marta Jeż aktualnie jest uczennicą Ze-
społu Szkół Artystyczno Projektowych   
w Tarnowskich Górach. Przypomnijmy, 
że to nie pierwsze takie wyróżnienie dla 
Marty. W roku 2013 r. odebrała stypen-
dium Premiera RP dla najzdolniejszych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod-
legających delegaturze w Gliwicach,       
a należących do Kuratorium Oświaty      
w Katowicach.  

Kolejny sukces Marty Jeż  

Agnieszka Kwoka 
IV Rodzinne Grzybobranie oraz III Święto Truszczycy  

6 i 7  września 2014 r. odbyło 
się IV Rodzinne Grzybo-

branie połączone z III Świętem Trusz-
czycy, którego organizatorami było 
Stowarzyszenie „Nasze Kalety”, Mia-
sto Kalety, Miejski Dom Kultury         
w Kaletach oraz Firma „Tokarz".  
    Świętowanie rozpoczęto w Zielonej, 
nad górnym zbiornikiem wodnym, gdzie 
tradycyjnie przeprowadzono zawody po-
łowu grzybów na wodzie. Ta jedyna       
w swoim rodzaju konkurencja z roku na 
rok cieszy się coraz większą popularno-
ścią. W konkurencji zwyciężyła para Mo-
nika Smoleń, Karol Maruszczyk przed 
Maciejem i Amelią Tyrała oraz Sebastia-
nem i Olivierem Cogiel. 
    Po udanych zawodach, uczestnicy 
przenieśli się do Truszczycy, gdzie zapla-
nowano dalszą część imprezy plenerowej. 
Dla najmłodszych przygotowano szereg 
zabaw i konkursów o tematyce ekolo-
gicznej. Była również okazja do wysłu-

chania gawędy leśnej p. Czesława Tyrola 
oraz prelekcji p. Justyna Kołka. Czas 
umilała Miejska Orkiestra Dęta pod batu-
tą Mariana Lisieckiego oraz grupa wokal-
na MI na ludowo. Pogoda dopisała, dlate-
go uczestnicy festynu mogli się bawić do 
późnych godzin wieczornych przy muzy-
ce zespołu Ex Ares i dobrze zaopatrzo-
nym bufecie.  
    Drugi dzień rozpoczął się od wręczenia 
nagród we wszystkich dyscyplinach        
z obu dni oraz nagród w konkursie Eko-
wiedza Meteo. W głównym konkursie– 
grzybobraniu– zwyciężył pan Zbigniew 
Ogrodnik (28 kg grzybów) przed drużyną  
Anny i Kacpra Oceloków oraz Ryszar-
dem Będkowskim. Nagrody i gratulacje 
składali zwycięzcom liderzy stowarzy-
szenia "Nasze Kalety", Burmistrz Miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodni-
czący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, 
radny dzielnicy: Edward Drabik, radni 
Rady Miejskiej w Kaletach: Janina Perz, 
Irena Nowak, Kazimierz Złotosz, Grze-
gorz Krupa, Zygmunt Mirowski oraz 
goście, którzy zaszczycili wydarzenie 
swoją obecnością: wicewojewoda śląski 

Andrzej Pilot oraz wicestarosta powiatu 
tarnogórskiego Andrzej Elwart.  
    Swoje umiejętności pokazała w tym 
dniu grupa Rock Time, która wprowadzi-
ła w taneczny nastrój uczestników wyda-
rzenia. Przy "muzyce dla wszystkich", 
przygotowanej przez Tomasza Bregułę, 
bawiono się do godziny 20.30, kiedy to 
plenerowa projekcja filmu "7 krasnolud-
ków: las to za mało- historia jeszcze 
prawdziwsza" zakończyła tegoroczne 
obchody Rodzinnego Grzybobrania          
i Święta Truszczycy.  
    Z całą pewnością można stwierdzić, że 
III Święto Truszczycy oraz IV Rodzinne  
Grzybobranie należało do bardzo uda-
nych - w dużej mierze dzięki stowarzy-
szeniu „Nasze Kalety”, które zadbało aby 
organizacja wydarzenia była dopięta na 
ostatni guzik. Słowa podziękowania nale-
żą się prezesowi stowarzyszenia p. Ada-
mowi Gabryś, sekretarzowi stowarzysze-
nia p. Radosławie Radziwończyk- Gabryś 
oraz wszystkim członkom, którzy przy-
czynili się do realizacji przedsięwzięcia.  

Marek Parys 
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S towarzyszenie Społeczno – Kultu-
ralne  w  Kaletach  jest chyba jedy-

ną na naszym terenie  organizacją po-
zarządową, która w swoim statucie, 
oprócz wielu innych działań, wymienia 
także podtrzymywanie tradycji  lokal-
nych  i to w różnych dziedzinach.  
    Obecnie postanowiliśmy zwrócić 
większą uwagę na przypomnienie sobie    
i innym  starych piosenek biesiadnych,    
o których coraz mniej się mówi, a jeszcze 
mniej  się je śpiewa. Dawniej przy róż-
nych okazjach, świętach, uroczystościach 
rodzinnych i innych imprezach,  śpiewa-
no  dużo  różnych piosenek, a teraz nawet 
przy urodzinach z udziałem większej 
liczby gości jakoś we własnym gronie się 

nie śpiewa, no może poza odśpiewaniem 
tradycyjnych 100 lat.  
    Jeżeli tych piosenek nie będziemy 
śpiewali ani ich przypominali, to o nich 
po prostu zapomnimy, a szkoda, bo czę-
sto były urocze. My- jako członkowie 
stowarzyszenia- w swoim gronie  często 
śpiewamy różne piosenki, ale trzeba 
przyznać, że w większości dla siebie. 
Tym razem postanowiliśmy wyjść z pro-
pozycją do  naszych mieszkańców i zor-
ganizować wspólne śpiewanie tych jakże 
kiedyś popularnych piosenek, w tym tak-
że ludowych. Aby ten pomysł zrealizo-
wać urządzamy w dniu 26.09.2014 r.       
w Miejskim Domu Kultury  wieczór mu-
zyczny  pt. „ Spotkanie z Piosenką Bie-

siadną , wraz z oprawą muzyczną.” Nie-
którzy ludzie, szczególnie ci  nieco  star-
si, chętnie by sobie pośpiewali  piosenki 
z czasów  swojej młodości,  ale nie mają 
gdzie. Więc będzie taka okazja, w piątko-
wy wieczór o  godz. 18.00 w MDK Kale-
ty. Zapraszamy wszystkich chętnych  
młodych i starszych, pracujących i eme-
rytów, na to wyjątkowe śpiewane  spo-
tkanie. W programie będą nie  tylko pio-
senki, ale także humor, dowcip,  humory-
styczne teksty itp., a także możliwość 
osobistego wystąpienia indywidualnych  
chętnych uczestników  spotkania.       

Maria Rogocz 

Z A P R O S Z E N I E 

Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne  w Kaletach organizuje w dniu  26.09.2014r,(piątek)     
o godz.18.00 w sali Miejskiego Domu Kultury wieczór muzyczny pt.:                                 

      „Spotkanie z Piosenką Biesiadną”. 

Śpiewniki  będą przygotowane, a kawę, piwo lub lampkę wina można będzie nabyć w Restauracji CASYNO.                                                               
Wstęp wolny. 

                           Serdecznie  zapraszamy wszystkich  chętnych  do wspólnego śpiewania.                                 
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Agnieszka Kwoka 

Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród  

T radycyjnie, jak co roku, również 
tego lata komisja konkursowa w 

składzie: Ewa Czeluśniak – przewodni-
cząca, Aleksandra Wilk oraz Marek 
Parys dokonała oględzin posesji zgło-
szonych do konkursu na najładniejszy 
balkon i przydomowy ogród.  

     W tym roku wpłynęła bardzo duża 
liczba zgłoszeń do konkursu, dlatego jury 
miało trudny orzech do zgryzienia, aby 
wybrać zwycięskie ogrody i balkony. 
Bardzo trudno było przyznać miejsce 
pierwsze, ponieważ pomysłowości          
w aranżacji swoich posesji naszym 

mieszkańcom nie brakowało. Komisja 
miała okazję podziwiać przepięknie kwit-
nące krzewy, pomysłowe rabaty z kwia-
tami, oryginalne iglaki, pnącza ale także 
pomysłowe alejki, klomby, altanki oraz 
oczka wodne. 
 

Zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu: 

W kategorii najpiękniejszy ogród: 
I miejsce Pan Łukasz Joszko z Miotka, 

W kategorii najpiękniejszy ogród: 
II miejsce Pan Rafał Penkaty z Jędryska, 

W kategorii najpiękniejszy ogród: 
III miejsce Pan Norbert Hadelka z Miotka, 

    Ponadto przyznano wyróżnienia za najpiękniejszy balkon    
Paniom: 
- Jolancie Mazur - Kawarskiej  
-  Stefanii Marciniak - Mocek   
    Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, nagrody wrę-
czone zostaną na najbliższej sesji Rady Miejskiej.  
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Udany powrót 

Jednak dobrym pomysłem było powró-
cić z festynem na Plac Zjednoczenia.  

     Po rocznej przerwie spowodowanej 
otwarciem parku w Jędrysku, 15 sierpnia 
ponownie bawiliśmy się w tym miejscu. 
Licznie zebrana publiczność miała okazję 
przy pięknej pogodzie wysłuchać koncer-
tu Miejskiej Orkiestry Dętej wraz z ma-
żoretkami INEZ, regionalnych piosenek 
grupy wokalnej MI na ludowo oraz po-
dziwiać umiejętności taneczne grupy 
ROCK TIME. A wszystko to przy znako-
mitych potrawach restauracji Casyno.  
    Po raz pierwszy na Placu Zjednoczenia 
można było obejrzeć film - Plenerowego 
Kina Letniego Miasta Kalety. W sobotę 
natomiast zabrzmiała kapela WRAGON-
MIX, która doskonale bawiła publiczność 
do późnych godzin nocnych. Były dmu-
chańce i wata cukrowa, czyli to co naj-
młodsi lubią najbardziej. Dzięki zakupie-

niu estrady festyn zyskał bardziej profe-
sjonalną oprawę.  
    Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w zorganizowanie festynu, publicz-
ności za obecność oraz artystom za stwo-
rzenie bogatego programu artystycznego. 
Zapraszamy za rok o tej samej porze.   
           Marian Lisiecki 
 

Mecz szachowy drużyn  
młodzieżowych Woźnik i Kalet 

 

Dnia 15.08.2014 r. na rynku w Woźni-
kach rozegrany został szachowy mecz 
drużynowy młodzieży klubów MGOK 
OSP Woźniki i MDK Kalety.  

Mecz stanowił imprezę towa-
rzyszącą  mającemu miejsce   
w tym dniu „X FESTIWA-
LOWI ROZMAITOŚCI          
I SZTUKI WSZELAKIEJ”. 
Drużyny wystąpiły w nastę-
pujących składach.  Woźniki 
reprezentowali: Magdalena 
Jantos, Paweł Mośny, Marze-
na Danielczyk, Maciej Najder 
plus jeden zawodnik rezerwo-
wy Dawid Broncel. W skła-
dzie drużyny   z Kalet wystą-
pili: Mateusz Płonka, Andrzej 
Galios, Marek Sanitra, Alek-
sy Walczak plus dwóch za-
wodników rezerwowych: 
Kacper Wrodarczyk i Piotr 
Gałka.  
    Rozegrano 4 rundy.          
W każdej rundzie grano par-
tię i rewanż. W rundzie 
pierwszej i drugiej grano par-
tie po 10 minut na zawodni-
ka, a w rudzie trzeciej              
i czwartej grano parami         

z czasem po 5 minut na  zawodnika. 

     Mecz okazał się dość wyrównanym 
pojedynkiem. Przed ostatnią partią obie 
drużyny miały taką samą ilość punktów 

meczowych. Sportowe szczęście 
uśmiechnęło się tym razem do zawodni-
ków gospodarzy. Zwycięzcą zawodów 
została drużyna z Woźnik uzyskując      
w klasyfikacji punktowej wynik 5:3. Ka-
pitanami drużyn byli Maciej Najder                
w drużynie gospodarzy i Mateusz Płonka 
w drużynie gości. 

                 Marek Rupik 

Miejska Orkiestra Dęta Miasta 
Kalety koncertowała w Ustroniu 
 

W dniach 23-24 sierpnia Miejska Or-
kiestra Dęta zagościła w zaprzyjaźnio-
nym Ustroniu na tamtejszych dożyn-
kach.  

    Tym samym uświetniła sobotni dzień 
dwukrotnie. Najpierw koncertem na ryn-
ku, gdzie zgromadziła się liczna widow-
nia, wśród której byli włodarze naszego 
miasta oraz mieszkańcy. Następnie         
w kościele św. Klemensa zagrała koncert 
z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Wśród 
licznie zgromadzonych gości był również 
z pochodzenia kaletanin, a mieszkający  
w Ustroniu, brat zmarłego doktora 
Edwarda Białasa, Pan Zygmunt Białas - 
radny Ustronia. Na zaproszenie Miejskiej 
Orkiestry Dętej do Ustronia wybrała się 

kaletańska poetka Pani 
Małgorzata Brol, która    
w trakcie koncertu recyto-
wała własne wiersze o św. 
Janie Pawle II.  
    Po koncercie okazało 
się, że jeszcze jeden słu-
chacz bliski jest naszemu 
miastu. To proboszcz ks. 
Antoni Sapota (urodzony 
w Żyglinie), który przez 
moment wspominał dawne 
czasy oraz mieszkańców 
Kalet. Oba koncerty za-
kończyły się licznymi bra-

wami, a nawet zaproszeniem na przyszło-
roczne rozpoczęcie sezonu letniego 2015. 

   

         Marian Lisiecki 
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Klub Seniora zaprasza na  
wycieczkę do Świnoujścia 

 i Kopenhagi 
 

W dniach 9-12 paździer-
nika Klub Seniora pla-
nuje wycieczkę do Świ-
noujścia i Kopenhagi 
przez Ystad.  

Koszt uzależniony jest od liczby chęt-
nych. Wszystkich informacji udziela dy-
rektor Miejskiego Domu Kultury, a chęt-
nych prosi  się o zapisy u pani Róży Ko-
wolik pod nr telefonu  600 484 059.  
    Jednocześnie przypominam, że w ubie-
gły czwartek Klub Seniora wznowił po 
wakacyjnej przerwie swoje spotkania, 
które odbywać się będą jak dotychczas   
w każdy czwartek o godz.12.00. Informu-

ję również zainteresowanych, że w dniu 
18 września (czwartek) podczas spotka-
nia Klubu Seniora była możliwość wysłu-
chania przedstawicieli Wyższej Szkoły 
Bankowości i Finansów w Katowicach   
o planach związanych z rozpoczęciem 
nowego roku akademickiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku.  

Marian Lisiecki 

Unia liderowała okręgówce 

P iłkarze Unii Kalety, 
p o  p o k o n a n i u          

w pierwszej kolejce no-
wego sezonu Sierakowa, 
wygrali u siebie 16 sierp-

nia z Orłem Psary– Babienica 4:0, 23 
sierpnia przegrali w Myszkowie z MKS 
0:2, od 27 sierpnia rozgromili kolejno: 
6:2 LOT Konopiska,  31 sierpnia          
w Tworogu Spartę 6:1 i 6 września 
Stradom AJD Częstochowa 6:1.  
     Po sześciu kolejkach z imponującą 
różnicą bramek i 15-toma punktami kale-
tanie rozsiedli się na fotelu lidera swojej 
klasy rozgrywkowej, co było sytuacją nie 
spotykaną od kilku dobrych lat. Niestety 
następne dwie kolejki nie były już tak 
dobre– 14 września Unia poległa w Gol-
cach z Amatorem aż 3:7, zaś 20 września 
nie sprostała u siebie Orłowi Kiedrzyn 
(Częstochowa) przegrywając 1:2.  
   Obecnie, po rozegraniu 8 kolejek, Unia 
plasuje się w tabeli na trzecim miejscu ze 
stosunkiem bramek 28:17. Następne spo-
tkania nasza drużyna rozegra w Krzepi-
cach z Liswartą 27 września, 4 paździer-
nika z Victorią w Częstochowie i 11 paź-
dziernika u siebie z Liswartą Lisów.   

21  września roze-
grano pierwsze 

od kilku lat derby pił-
karskie, w których spo-
tkały się dwa zespoły      
z naszego miasta. Na 

stadionie przy Paderewskiego Małapa-
new Kuczów podejmowała rezerwy 
kaletańskiej Unii. Gospodarze wygrali 
2:0. 
    Obie nasze drużyny radziły sobie do-
tychczas w lidze ze zmiennym szczę-
ściem. Małapanew w pięciu kolejkach 
wygrała tylko raz pokonując 24 sierpnia 
LKS Droniowice 4:0. W pierwszej kolej-
ce, 17 sierpnia kuczowianie zremisowali 
0:0 w Wierzbiu, zaś od 31 sierpnia prze-
grali kolejno trzy spotkania: 2:5 z rezer-

wami Warty Kamieńskie Młyny, 7  wrze-
śnia z Tajfunem Harbułtowice 2:5, 14 
września z Orłem Pawonków 0:2. 
   Rezerwy Unii przegrały w Pawonkowie 

0:7, wygrały w Zborowskich z Zielonymi  
3:0 i u siebie z Płomieniem Łagiewniki 
Wielkie 3:1. 7 września uległy w Lisowi-
cach Unii 1:4.          

Foto: Marta Siewior 

Jacek Lubos 

   

Małapanew Kuczów wygrywa w derbach miasta z rezerwami Unii 
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Znamienici goście pikniku sportowego na obiekcie Unii Kalety  

W  sobotę 13 września na nowo 
wyremontowanym stadionie 

miejskim, którym zarządza Klub Spor-
towy Unia Kalety, odbył się piknik 
sportowy.  

     W trakcie całego dnia odbyło się wiele konkurencji 
oraz turniejów, które pozwoliły mieszkańcom Kalet         
i gościom z gmin ościennych, zaprezentować swoje 
umiejętności sportowe. Od rana na obiekcie przy ul. Fa-
brycznej odbywały się zmagania w takich dyscyplinach 
jak: tenis stołowy, siatkówka plażowa, piłka nożna oraz 
specjalnie przygotowane konkurencje sprawnościowe dla 
rodzin. Wydarzeniem imprezy był towarzyski mecz pił-
karski Kalety kontra Politycy – (zakończony remisem 
4:4), który z trybun wśród 
licznie zgromadzonej pu-
bliczności oglądali były se-
lekcjoner reprezentacji Polski 
w piłce nożnej Waldemar 
Fornalik, Mistrz Olimpijski 
w piłce nożnej Zygmunt 
Anczok oraz Prezes ŚZPN 
Rudolf Bugdoł i Prezes 
OZPN Waldemar Bugaj. 
Oprócz kibicowania, Trener 
Waldemar Fornalik wraz       
z Prezesem Rudolfem Bug-
dołem wręczyli puchary, me-
dale i dyplomy najmłodszym 
piłkarzom po rozegranym 

turnieju dziecięcym oraz do-
konali symbolicznego odbio-
ru dotychczas wykonanych 
prac modernizacyjnych na 
stadionie miejskim.  
    Organizatorzy imprezy 
oprócz widowiskowych po-
kazów sportowych zadbali 
również o sferę kulturalną. 
Na scenie z programem arty-
stycznym zaprezentowali się 
przedszkolacy z Miejskiego 
Przedszkola w Kaletach 
oraz przedszkoli niepublicz-
nych: Bystrzaki i Mali Od-
krywcy. Wystąpiły mażoretki 

INEZ oraz Miejska Orkiestra Dęta z Kalet. Impreza za-
kończona została warsztatami z techniki żonglowania 
wraz z pokazem freestyle football grupy R-Style oraz 
zabawą taneczną z zespołem WRAGONMIX.  
    Klub Sportowy UNIA Kalety na organizację Pikniku 
Sportowego pozyskał dotację z Ministerstwa Sportu           
i Turystyki.  
    Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować działaczom 
sportowym za zaangażowanie i podjęcie inicjatywy ścią-
gnięcia do budżetu klubu dodatkowych środków finanso-
wych.  
    Organizatorem pikniku był Klub Sportowy Unia Kale-
ty przy współudziale Miasta Kalety oraz Miejskiego Do-
mu Kultury w Kaletach.  

Marek Parys 

 

W sobotę 27 września świętować będziemy w naszym mieście pierwszą po uzyskaniu 
członkostwa w Stowarzyszeniu "Niedzielę z Cittaslow". Centrum wydarzeń stanowić  
będzie stadion miejski, skąd wyruszą rajdy na orientację- pieszy i rowerowy, zaś na   

nowej bieżni odbędzie się I Kaletański Test Coopera (próba wytrzymałościowa  
polegająca na nieprzerwanym, 12-minutowym biegu). Szczegóły na temat konkurencji 

znajdą  Państwo na www.kalety.pl oraz pod numerem telefonu 034 352-76-52. 
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Rajd rowerowy Kalety- Vitkov 18-22.08. 2014 r.  

18  sierpnia kilka minut po godzi-
nie ósmej spod kaletańskiego 

Urzędu Miasta wystartował pierwszy 
rajd rowerowy do partnerskiego mia-
sta w Republice Czeskiej- Vitkova. 

    W drogę wyruszyło siedmioro śmiał-
ków, którzy zgłosili gotowość podjęcia 
wyzwania do przejechania ponad 300 km 
w ciągu 5-ciu dni (jak się miało okazać 
dystans ten zwiększył się w praktyce 
jeszcze o setkę kilometrów). Rajd popro-
wadził Jacek Lubos.  
    Z Kalet ruszono w drogę przez Two-
róg, Połomię, Łubie na Gliwice- Łabędy, 
zaś stamtąd trasą na Sośnicowice w kie-
runku Rud Raciborskich do miejsca doce-
lowego- pola biwakowego w gminie Nę-
dza pod Raciborzem.  
    W Rudach uczestnicy zwiedzili pocy-
sterski zespół klasztorny. Kilometraż 
zamknął się w tym dniu liczbą 83.  
    We wtorek cykliści wyjechali w kie-
runku czeskiej granicy nieco okrężną 
drogą przez Górki Śląskie, Kornowac, 
Lubomię i Krzyżanowice. Jeszcze przed 
jej przekroczeniem na dobre się rozpada-
ło i deszcz odpuścił dopiero na krótko 
przed samym Vitkovem. W nieprzerwa-
nych opadach mijano Píšť, Chuchelną      
i Kravare, by za Opawą dostać się do 
drogi na Fulnek.  

    O ile dotychczas teren był stosunkowo 
mało wymagający, to mniej więcej od 
Hradca nad Moravicą zaczęła się droga 
przez mękę i trzeba było pokonać kilku-
kilometrowy podjazd do skrzyżowania    

z drogą na Vitkov. Potem 
była jeszcze przygoda     
z  n ieskorzystan iem          
z objazdu – w związku    
z tym wszystkim przy-
szło taszczyć swoje po-
jazdy kilkaset metrów po 
błocie (budowa drogi), 
ale już przed 18-tą wszy-
scy w komplecie, mo-
krzy, ubłoceni, w pięknie 
świecącym słońcu, za-
meldowali się w Vit-
kovie. 
    Za sprawą Pani Danieli 
Olbertovej zakwaterowa-
no uczestników w domku 
nad vitkovskim Balato-
nem. We wtorek rowe-
rzyści przejechali 93 km.  
    Środa upłynęła na 
zwiedzaniu okol icy 
(oczywiście na dwóch 
kółkach). Uczestnicy 
rajdu podzielili się na 
dwie grupy,   z czego 
jedna, trójosobowa, poje-
chała przez Krużberk do 
Leskovca 

nad Moravicą (Slezska 
Harta), zaś druga, cztero-
osobowa, pojechała na 
Podhradi, Janske Koupe-
le i wróciła przez Kruż-
berk do Vitkova.  
    Pierwsza z grup prze-
jechała ponad 70, zaś 
druga ponad 50 km.  
    W czwartek rano trze-
ba było zebrać się do 
powrotu. Niestety od 
wczesnych godzin poran-
nych po dachu znowu 
bębniły krople deszczu, 
co nie nastrajało zbyt 
opt ymistycznie. Na 
szczęście tuż przed wy-
jazdem pogoda się wy-
klarowała i można było 
ruszyć w drogę. Po prze-
jechaniu kilku kilome-
trów jeden z uczestników 
zaliczył poważną awarię- 
błotnik przeciął oponę. 
Akcja ratunkowa z Vit-

kova była jednak na tyle skuteczna, że 
udało się opanować sytuację (choć nieco 
to trwało). Po dotarciu do Hradca nad 
Moravicą zlokalizowano sklep rowero-
wy, zakupiono nową oponę i kontynu-
owano rajd do Nędzy. Nie obyło się bez 
przygód. Jedną z nich była rezygnacja 
jednego z uczestników z dalszej trasy, 
innymi- niespodziewane dotarcie do Kie-
trza w województwie opolskim oraz nie-
spodzianka z promem. Z racji tego, iż 
tym razem omijano Racibórz od północy- 
z Kietrza ruszono na Pietrowice Wielkie, 
Rudnik i Ligotę Książęcą. I tam właśnie 
zaczęły się schody. Dochodziła 19-ta, zaś 
prom przez Odrę w Grzegorzowicach 
kursował do 17-tej… Moc perswazji 
sprawiła jednak uruchomienie połączenia 
promowego specjalnie dla kaletańskiej 
grupy rowerowej. W Nędzy zameldowa-
no się już po zmroku. Kilometraż            
z czwartku- ponad 90. Piątek był dniem 
powrotu do Kalet. Tu już wszystko prze-
biegło zgodnie z planem. Zbaczając nieco 
z trasy odwiedzono jeszcze Zalew Ryb-
nicki, a potem, przez Rudy, Sośnicowice, 
Łabędy i Tworóg dojechano do miejsca 
docelowego o godzinie 15.20. Sześcio-
osobową grupę na mecie powitali m.in. 
burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewodni-
czący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak 
oraz zastępca burmistrza Dariusz Szew-
czyk.  Były pamiątkowe zdjęcia i  gratu-
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lacje. Uśmiechy na twarzach  świadczyły 
o tym, że impreza się udała. Tym samym 
pierwszy rajd rowerowy Kalety- Vitkov 
przeszedł do historii. Liczba kilometrów 

przebytych w piątek- 83.  
    Na trasie przez pięć dni ekipie jadącej 
na rowerach towarzyszył samochód Mia-
sta Kalety, którym przewożono z miejsca 

na miejsce na miejsce bagaże. Było to 
poważne udogodnienie- bez tej pomocy 
technicznej pięciodniowy rajd raczej nie 
doszedłby do skutku.  

M iesiące wakacyjne, jak 
to zwykle bywa, obfitują 

w różnorakie imprezy     o cha-
rakterze sportowym. Licznie 
biorą w nich udział mieszkańcy 
naszego miasta, ale jedynie 
wybranym dane jest osiągnię-
cie sukcesu.  
     W sobotę 23 sierpnia w II 
Triatlonie Turystycznym organi-
zowanym przez Stowarzyszenie 
Dolina Małej Panwi z Ozimka 
(trasa: 17 km nordic- walking, 55 
km rowerem i 15 km kajakiem) 
drugie miejsce z czasem 6 go-
dzin i 21 minut zajęli Jakub Bo-
rek i Paweł Kotarski. Dzień później,        
w niedzielę 24 sierpnia, w Cross Marato-

nie Pustyni Błędowskiej w kategorii ko-
biet tryumfowała Pani Klaudia Radzi-

wończyk.  
GRATULUJEMY!  

Wielki sukces kaletańskich zawodników na indywidualnych Mistrzostwach Europy!  

W  zakończonych niedawno indy-
widualnych Mistrzostwach Eu-

ropy 2014 w speedrowerze bar-
d z o  d o b r ą  f o r m ę  s p o r t o -
wą zaprezentowali reprezentanci Klu-
bu działającego w Kaletach Drutarni - 
TPD Kalety. 
    Do finału Seniorów doszedł Piotr Ku-
der, zaś do szesnastki najlepszych junio-
rów w Europie dostali się Szymon Wą-
sinski i Krzysztof Marczak. O włos od 
finału był Denis Mazur, który w finale 
pełnił funkcję pierwszego rezerwowego 
drużyny. W zawodach wzięli udział Da-
mazy Świder i Krzysztof Podzimski, któ-
rzy doszli do ćwierćfinałów.  
   Na sukces naszych zawodników złoży-
ły się wielomiesięczne treningi, które 
były prowadzone przez Piotra Kuder        

i Stanisława Krystkie-
wicza. Finaliści zacie-
kle walczyli  o po-
dium. Zabrakło do-
słownie niewiele- Szy-
mon był piąty Krzyś 
jedenasty, a Piotr       
w swoim finale był 
trzynasty. Warto do-
dać, że w finale Piotr 
wygrał bieg z Marci-
nem Paradzińskim- 
późniejszym Mistrzem 
Europy, urywając mu 
dwa oczka z ogólnej 
klasyfikacji punktowej.  
    Uczestnicy zawodów z pewnością za-
pamiętają je do końca życia. Start w fina-
le był niesamowitym przeżyciem. Kale-

tańscy zawodnicy obiecują jeszcze za-
walczyć w tym sezonie o kilka tytułów 
Mistrza Polski! 

Piotr Kuder 
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W  dniach od 26 do 31 sierpnia na 
korcie tenisowym przy MOW   

w Jędrysku odbył się Turniej Tenisa    
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.  
    Turniej był rozegrany w dwóch kate-
goriach: kobiet i mężczyzn. Ogółem star-
towało 22 zawodników (10 pań oraz 12 
panów) z Kalet oraz sąsiednich miejsco-
wości: Koszęcin i Strzybnica. Ogółem 
rozegrano 22 mecze: każdy mecz do 
dwóch wygranych  setów. Pojedynki roz-
grywano systemem pucharowym 
(przegrany odpadał). W dniu 30 sierpnia 
odbyły się pojedynki półfinałowe, zaś 
31sierpnia mecze finałowe i o trzecie 
miejsce. Wśród kobiet ubiegłoroczny 
tytuł zwyciężczyni obroniła Ewelina Ku-
lik pokonując w finale po zaciętej prawie 
trzygodzinnej walce Elwirę Płonka.       
W kategorii mężczyzn zawody wygrał 
Antoni Jeż wygrywając w finale z Mar-
kiem Piątkiem.  
 Końcowa klasyfikacja turnieju: 
 Kategoria kobiet:    
1. Kulik Ewelina (Koszęcin) 2. Płonka 
Elwira (Kalety)    
3. Danuta Mazur (Kalety)   

4.Danuta Domaszowska 
(Kalety) 
 

Kategoria mężczyzn: 
1. Antoni Jeż (Kalety) 
2. Marek Piątek (Kalety)  
3. Łukasz Brol (Kalety)  
4. Sebastian Król (kalety)     

Wyniki meczów: 
Kobiety- półfinały:   
Kulik E. – Tomaszowska 
D. - 2:0 (6:2,6:1)  
Płonka E. – Mazur D. - 2:0 
(6:2,6:3)   
Kobiety– mecz o trzecie 
miejsce:  
Mazur D. – Tomaszowska D. - 2:0 
(6:2,6:2)  
Kobiety– finał: 
Kulik E. – Płonka E. - 2:1 (6:8, 6:4,6:3)  
Mężczyźni półfinały: 
Piątek M. – Król S. - 2:1 (5:7,7:5,6:0)  
Jeż A. – Brol Ł. - 2:0 (6:2,6:2)  
Mężczyźni– mecz o trzecie miejsce: 
Brol  Ł. – Król S. - 2:0 ( v.o)  
Mężczyźni finał: 
Jeż A.- Piątek M - 2:0 (8:6,6:3)  
   Rozgrywki na korcie przebiegały przy 

słonecznej pogodzie, natomiast podczas 
ceremonii wręczenia nagród padał ulew-
ny deszcz. Najlepszych trzech zawodni-
ków w każdej kategorii nagrodzono pa-
miątkowymi pucharami, które wręczył: 
burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia. Sta-
tuetkę dla najmłodszego zawodnika tur-
nieju otrzymała Wiktoria Król (Kalety),  
a dla najstarszego – Anna  Staszyńska 
(Koszęcin).  
 

    Zawody zorganizował animator Orlika: 
Antoni Jeż. 

Turniej Tenisa o Puchar Burmistrza Miasta Kalety 

Projekt „Wspólnie przeciwko starości. Polscy i czescy seniorzy żyją aktywnie”.  
Część trzecia, Kalety 13-14 sierpnia 2014 r.   

13 i 14  sierpnia w Kale-
tach miała miejsce 

trzecia odsłona projektu „Wspólnie 
przeciwko starości. Polscy i czescy se-
niorzy żyją aktywnie”. Uczestniczyło  
w niej 60 seniorów z Kalet i partner-
skiego Vitkova. 
    13 sierpnia w restauracji „Gościnna” 
dyrektor Domu Kultury w Vitkovie,        
a zarazem koordynator i twórczyni pomy-
słów projektowych- Daniela Olbertova 
oraz burmistrz Klaudiusz Kandzia otwarli 
trzecią już część projektu. Tym razem 
centrum wypadowym do poszczególnych 
poddziałań projektowych było nasze mia-
sto. 
    Seniorzy odbyli krótki spacer po Kale-
tach odwiedzając m.in. pomnik bojowni-
ków o wolność i demokrację, kościół          
w Jędrysku oraz Zieloną, zaś po posiłku 
udali się na zwiedzanie Jasnej Góry. 
Wracając z Częstochowy zahaczyli jesz-
cze o Woźniki, gdzie mieli okazję podzi-
wiać wnętrza zabytkowego kościółka św. 

Walentego. 
Po kolacji 
grupa cze-
ska udała 
się na noc-
leg do Ko-
szęcina, zaś 
kalecian ie 
rozeszli się 
do domów. 
    Rankiem 
14 sierpnia 
obie grupy 
spotkały się 
ponownie. 
Tym razem 
w planach 
był wyjazd 
do Tarnowskich Gór, gdzie część osób 
skorzystała z okazji do relaksu w Aqu-
aparku, zaś pozostali udali się na zwie-
dzanie zabytkowej kopalni srebra. Po 
obiedzie w Miejskim Domu Kultury       
w Kaletach panie z grupy artystycznej 

Inspiracje uczyły seniorów trudnej sztuki 
malowania obrazów. Na koniec wyjecha-
no na krótką wycieczkę do Koszęcina        
i Bruśka. W kościele św. Trójcy wspania-
le  o   historii    tego    zabytku    i    miej-  
scowości  opowiedział    znany     lokalny  
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historyk Jan Myrcik. 
    Całość dwudniowych działań projekto-
wych zakończyła wspólna kolacja, pod-
czas której nastąpiła zapowiedź ostatniej 
części projektu- wyjazdu seniorów do 
Vitkova w dniu 30 września 2014 roku. 

    Organizatorzy serdecznie dziękują za 
pomoc i dobrą wolę panu burmistrzowi 
Woźnik Alojzemu Cichowskiemu 
(otwarcie kościoła św. Walentego dla 
zwiedzających), księdzu proboszczowi 
Krzysztofowi Sędłakowi z Drutarni 

(otwarcie kościoła w Bruśku dla zwiedza-
jących) oraz Panu Janowi Myrcikowi za 
piękną opowieść o dawnych dziejach 
Koszęcina i okolic. 

Jacek Lubos 

Ostatnia część projektu "Razem przeciwko starości" już 30 września w Vitkovie  

30  września odbędzie się w Vit-
kovie ostatnia część projektu 

partnerskiego "Razem przeciwko sta-
rości".  
    W jej ramach seniorzy z Kalet i Vit-
kova zmierzą się w intelektualnych, 
zręcznościowych i sportowych konkuren-

cjach, będzie też czas na coś dla ducha     
i zabawę. Do Vitkova odjedzie w tym 
dniu autokar z naszymi seniorami. Pula 
uczestników- 40 osób.  
    P i er ws z e ń s t wo  w z a p i s a ch 
(ogłoszonych 15 września na stronie in-
ternetowej www.kalety.pl) miały osoby 

nie uczestniczące dotychczas w pozosta-
łych częściach projektu, w tym zwłaszcza 
w wyjeździe do Vitkova w dniach 9-10 
lipca br.      
    Organizatorzy nie ubezpieczają 
uczestników projektu.  

Jacek Lubos 
Program wyjazdu: 

Godzina Działanie 
6.00 Odjazd z Kalet. 

9.00 Przyjazd do Vitkova- Urząd Miejski. 

9.15 Przywitanie uczestników. Rozpoczęcie projektu przez starostę Pavla Smolkę. 
Sprawy organizacyjne. 

9.30 Urząd Miejski w Vitkovie. Turniej wiedzy oraz konkursy zręcznościowe. 

10.30 Kąpielisko Miejskie. Konkursy sportowe. 

13.00 Obiad. 

14.00 Popołudnie na rynku. 
- koncert orkiestry dętej 

- ogłoszenie wyników konkursów 
- pokazy taneczne 

- koncert akordeonowy 
17.00 Kolacja. 

18.00 Kościół w Vitkovie. Koncert chóru. 

19.00 Pożegnanie, odjazd do Kalet. 

UWAGA! 
1.  Uczestnicy muszą być ubrani na sportowo. Trzeba zabrać parasole, peleryny przeciwdeszczowe. 
2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia uczestników. Każdy uczestnik bierze udział w projek-
cie na własną odpowiedzialność i poświadcza to osobistym podpisem wypełniając odpowiedni formularz          
w dniu wyjazdu. 
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W  trakcie obecnie mijającej ka-
dencji samorządu terytorial-

nego przeprowadzono szereg działań 
promocyjnych ukierunkowanych na 
zaprezentowanie licznych walorów 
przyrodniczych i ukazanie naszego 
miasta jako miejsca, które warto od-
wiedzić i zamieszkać. 
    Pierwszym działaniem promocyjnym 
było ogłoszenie konkursu na hasło pro-
mujące nasze miasto. W wyniku nadesła-
nych zgłoszeń oraz przeprowadzonej 
sondy internetowej za pośrednictwem 
oficjalnej strony internetowej miasta Ka-
lety, zwyciężyło hasło: Kalety – leśny 
zakątek Śląska. Jest to slogan, który ide-
alnie wpasowuje się w walory przyrodni-
cze naszego miasta i promuje Kalety jako 
miejscowość atrakcyjną pod względem 
walorów przyrodniczych i odpoczynku 
weekendowego na łonie natury. 
    Nowe oblicze zyskały nasze miejskie 
środki przekazu. Odnowiono szatę gra-
ficzną Biuletynu Informacyjnego Miasta 
Kalety, a także oficjalną stronę interneto-
wą. Witryna została również wzbogacona 
o kilka przydatnych dla mieszkańców 
funkcjonalności jak np. rezerwację boisk, 
kortu tenisowego, czy możliwość spraw-
dzenia przeznaczenia działki w miejsco-
wym planie zagospodarowania prze-
strzennego. 
    Z myślą o potencjalnych turystach,      
a  także gościach odwiedzających Kalety, 
przy wjazdach do miasta zostały ustawio-
ne "witacze", które niewątpliwie są mi-
łym akcentem wizualnym, a także wiaty 
autobusowe. W każdej dzielnicy zaś, wi-
tają podróżnych kuźnicy – drewniane 
figury postaci przypominające o kuźni-
czym rodowodzie miasta. 
    Większość dzielnic doczekała się swo-
jego święta – corocznych imprez plenero-
wych, które cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców oraz sąsiadów    
z gmin ościennych (Święto Zielonej, 
Święto Drutarni, Święto Truszczycy, 
Festyn w Kuczowie, Festyn na Placu 
Zjednoczenia, tradycyjne Dni Kalet, Ro-
dzinne Grzybobranie, a także majówki na 
stadionie miejskim). Podczas takich wy-
darzeń niejednokrotnie obecni byli dzien-

nikarze lokalnych gazet oraz telewizji. 
Miasto było również współorganizatorem 
wielu imprez, które pozwoliły przycią-
gnąć do miasta gości z różnych części 
naszego kraju oraz z zagranicy. 
    Kalety, za działania rewitalizacyjne     
w Zielonej, uhonorowane zostały wyróż-
nieniem "Marka Śląskie" oraz zwycięży-
liśmy w konkursie Dziennika Zachodnie-
go "Wakacyjna Bitwa 
Miast", której główną 
nagrodą była kampania 
promocyjna naszego 
miasta na łamach tej 
gazety. 
    W trakcie mijającej 
kadencji Miasto Kalety 
zawiązało również ko-
lejne partnerstwo. No-
wym miastem- partne-
rem został Ustroń. Wy-
bór tego miasta nie był 
przypadkowy. W latach 
świetności KZCP wielu 
mieszkańców naszego 
miasta wyjeżdżało wła-
śnie do Ustronia, gdzie 
zakłady miały ośrodek 
w y p o c z y n k o w y 
„Rosomak”. To wła-
śnie sentyment do tego 
miejsca był głównym 
bodźcem do nawiąza-
nia współpracy. 
    Jednak niewątpliwie 
największym sukcesem 
promocyjnym Miasta, 
było wstąpienie Kalet 
do Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Miast 
Dobrego Życia CIT-
T ASLOW,  k t ór ej 
głównym celem jest 
promowanie i rozpo-
wszechnianie kultury 
dobrego życia poprzez 
badania, eksperymen-
towanie, stosowanie 
rozwiązań dotyczących 
organizacji miasta. 
Warto dodać, że Kalety 
są  jedynym miastem 

Cittaslow w południowej Polsce, które 
dostąpiło zaszczytu członkostwa w tej 
organizacji. Działania promocyjne wspie-
rane były obecnością Miasta Kalety w 
mediach lokalnych jak i ogólnopolskich. 
Cyklicznie ukazujące się materiały o na-
szym mieście pozwoliły dotrzeć do wielu 
potencjalnych odwiedzających. 

Marek Parys 

Promocja Miasta 2010-2014 

Na wjazdach do miasta ustawiono witacze i tablice informacyjne. 

W dzielnicach Kalet stanęły rzeźby kuźników. 

Miasto stało się marką rozpoznawalną w mediach. 
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R ozwój turystyki w naszym mieście 
był jednym z ważniejszych obsza-

rów działania kończącej się właśnie 
kadencji samorządu.  
    Chcąc w pełni wykorzystać ogromny 
potencjał przyrodniczy miasta, a przede 
wszystkim bogactwa lasów, które otacza-
ją nasze miasto, ukierunkowano się na 
turystykę weekendową. Wraz z Nadle-
śnictwami Świerklaniec i Koszęcin wyty-
czono 3 ścieżki przyrodniczo-
dydaktyczne, na oznakowanie których 
pozyskano dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska       
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
("Zielona Pętla", "Pętla z cisem Doner-
smarcka", "Aleja Dębów"). Łącznie oko-
ło 34 km tras. 
    Kalety w porozumieniu z pięcioma 
ościennymi gminami: Koszęcin, Tworóg, 
Świerklaniec, Woźniki oraz Miasteczko 
Śląskie, wytyczyły ponad 100 kilometro-
wy szlak rowerowy "Leśno Rajza", prze-
biegający głównie lasami. Podróżujący tą 
trasą mają możliwość dotarcia do najcen-
niejszych przyrodniczo i historycznie 
zakątków tych miasteczek. 
    Ze środków unijnych, zrealizowany 
został projekt pn. „ Poprawa jakości in-
frastruktury sportowo - rekreacyjnej na 
cele imprez kulturalno – sportowych po-
przez modernizację i zakup wyposażenia 
stadionu w mieście Kalety – Leśnym 
Zakątku Śląska” którego głównym celem  
było utworzenie na stadionie miejskim 
centrum kulturalno- turystyczno-
sportowego.  Nowe produkty, wraz           
z kinem letnim wzbogaciły ofertę rekre-
acyjną naszego miasta i przyczyniają się 
do rozwoju turystyki. 
    Biorąc pod uwagę ogromny potencjał 
przyrodniczy i turystyczny, jaki drzemał 
w terenach przy zbiornikach wodnych w 
Zielonej, postanowiono uczynić tę dziel-
nicę za rekreacyjną wizytówkę Kalet. 
Działania na rzecz rozwoju turystycznego 
dzielnicy, rozpoczęto od konferencji na 
temat jej planowanej rewitalizacji, w któ-
rej udział wzięli przedstawiciele różnych 
instytucji zarządzających terenem. 
    Wiosenne porządki przy zbiornikach 
wodnych wykonane w czynach społecz-
nych były pierwszym działaniem zmie-
rzającym do odnowy tego miejsca. Zli-
kwidowano m.in. samowole budowlane, 
które szpeciły krajobraz stawów, a także 
doprowadzono do ładu zaniedbane tereny 
zieleni i uprzątnięto powalone przez bo-
bry drzewa. Szybko okazało się, że nasi 
mieszkańcy bardzo chętnie włączają się 

w takie inicjatywy i z roku 
na rok coraz więcej osób 
pomaga w czynie społecz-
nym przygotować dzielnicę 
do otwarcia sezonu tury-
stycznego. 
Zbiorniki wodne doczekały 
się promenady żeglarskiej   
z ławeczkami, z której po-
dziwiać można białe żagle 
łódek. Dzięki bardzo dobrej 
współpracy z Nadleśnictwa-
mi Koszęcin i Świerklaniec, 
przy dolnym zbiorniku wod-
nym ustawiono drewniane 
wiaty spoczynkowe, zaś 
przy górnym duży, drewnia-
ny "grzybek" z miejscem na 
ognisko. 
    Przy górnej plaży wyzna-
czono miejsce wykorzysty-
wane do kąpieli, zatrudnio-
no ratownika, zakupiono 
wieżyczkę ratowniczą oraz 
otwarto wypożyczalnię ka-
jaków i rowerów wodnych. 
Dolna plaża dodatkowo 
poszczycić się może tereno-
wą grą przyrodniczą, na 
którą pozyskano dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, boiskiem do 
piłki siatkowej, które zloka-
lizowane jest niedaleko 
Ośrodka Wypoczynkowego 
"Zielona", a także nowym 
oświetleniem. 
    Nie bez znaczenia dla 
rozwoju turystyki w tym 
miejscu była inwestycja 
polegająca na odbudowie 
kanału ulgi zniszczonego w 
trakcie powodzi w 2010 r. Dzięki dobrej 
współpracy z Zarządem Melioracji            
i Urządzeń Wodnych w Katowicach uda-
ło się zorganizować fundusze (ponad 3 
miliony złotych pochodzące z Funduszu 
Solidarności) na odbudowę kanału zabez-
pieczającego nasze całe miasto przed 
powodzią. 
    Corocznie sezon turystyczny rozpoczy-
nany jest wielką imprezą plenerową 
„Święto Zielonej”, która już  na stałe 
zapisała się w harmonogramie miejskich 
wydarzeń. 
 

Agnieszka Kwoka 

Rozwój turystyki w Kaletach 2010– 2014 

Tętniąca życiem plaża w Zielonej, lipiec 2014. 

Do oferty miejskiej wypożyczalni dołączyły w 2013 roku  
rowerki wodne. 

Nad dolnym zbiornikiem w Zielonej ustawiono  
w bieżącym roku elementy gry dydaktycznej 

Uruchomiona w 2012 roku wypożyczalnia sprzętu wodnego w Zielonej 
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W  związku z przejęciem przez Mia-
sto Kalety wodociągów na terenie 

naszego miasta został zakupiony samo-
chód – Opel Vivaro, który będzie służył 
przy eksploatacji sieci wodociągowej oraz 
usuwaniu awarii. Samochód został już 
oznakowany symbolami miejskimi aby 
stał się rozpoznawalny. 
    Jednocześnie informujemy, że awarie 
wodociągów miejskich oraz kanalizacji sa-
nitarnej można zgłaszać 24h pod numerem 
telefonu 34/3577-074. 

Miasto zakupiło  
samochód na potrzeby  
Wodociągów Miejskich  

Gwarancyjna naprawa ulicy Fabrycznej  

W  ramach gwarancji wykonanej kanalizacji sanitarnej za torami PKP, 
na wniosek Burmistrza miasta Kalety i ZDP Tarnowskie Góry została 

naprawiona nakładka asfaltowa na ulicy Fabrycznej.  
    Wykonawcą była firma z Boronowa na zlecenie wykonawcy kanalizacji sanitar-
nej tj. P.W. Elgrunt z Gdyni. Miasto Kalety nie poniosło żadnych kosztów przy 
realizacji powyższej naprawy nakładki asfaltowej.  

Jan Potempa 

W  miesiącu sierpniu 
został dokonany 

odbiór robót mających na 
celu usunięcie skutków 
pow odz i  powsta łyc h          
w 2013 roku w Kaletach – 
Zielonej.  
    Zakres robót obejmował:  
- remont uszkodzonego stopnia na kanale ulgi na wysokości 
drewnianego mostu; 
 - remont podmytych skarp kanału ulgi poprzez wykonanie no-
wych umocnień z materacy kamienno- siatkowych; 
 - odbudowę uszkodzonego przepustu na końcu ul. Owocowej;  
Wykonane prace poprawią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 
naszego miasta. Kosz realizacji zadania wyniósł 76.000,00 zł.  
   W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Śląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wykonawca oraz Burmistrz 
Miasta Kalety.   

Zielona już bez szkód powodziowych  

Klaudiusz Kandzia 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił informację 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na 
„Przebudowę dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów 
inżynierskich - budowa ronda na skrzyżowaniu drogi woje-
wódzkiej nr 789 z drogą powiatową i gminną w miejscowości 
Kalety Drutarnia”. Wybrana została oferta firmy PHU 
„LARIX” z Lublińca.  

Wybrano firmę, która wybuduje rondo  
w Drutarni  

Marek Parys 

Śl ąski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach 
informuje, że w dniach: 01-08 października 2014 r. na 

obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona 
akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw-
ko wściekliźnie.  
    Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zosta-
nie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolotów. 
Wszelkich dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32 42 88 611.  

Jesienna akcja szczepienia lisów  
wolno żyjących  

I nformujemy, iż Miasto Kalety 
zdobyło wyróżnienie w ogólnopol-

skim konkursie "Gmina przyjazna 
rowerzystom", którego organizato-
rem było Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze  w ramach 
działań na rzecz promocji turystyki 
rowerowej.  
    Konkurs prowadzony był pod hono-
rowym patronatem Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Polskiej Organizacji Tury-
stycznej i Związku Powiatów Polskich. 

     Wniosek przygotowany został przez Referat Pozyskiwania 
Środków Urzędu Miejskiego w Kaletach z inicjatywny radnej 
Mirosławy Potempy. Burmistrz Miasta Kalety, wraz z pomysło-
dawcą wytyczenia szlaku „Leśno Rajza”- rzecznikiem praso-
wym Urzędu Miejskiego w Kaletach Jackiem Lubosem, odbiorą 
w dniu 26 września wyróżnienie podczas V jubileuszowej edycji 
Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike Expo.  

Wyróżnienie dla Kalet w konkursie 
"Gmina przyjazna rowerzystom"  
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Od 1 września br. można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza  
Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów  

O  stypendium ubiegać mogą się 
uczniowie klas V i VI szkół pod-

stawowych, gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych oraz studenci do 26 roku 
życia, których zdolności i zaintereso-
wania wykraczają poza program szkol-
ny lub program studiów i którzy mogą 
poszczycić się znaczącymi osiągnięcia-

mi naukowymi, artystycznymi lub 
sportowymi, potwierdzonymi udziałem 
w konkursach (olimpiadach) szczebla 
ogólnopolskiego lub międzynarodowe-
go. 
    Wnioski o przyznanie Stypendium 
Burmistrza Miasta Kalety składać można 
od 1.09.2014 r. do 30.09.2014 r. w przy-

padku studentów od 1.10.2014 r. do 
31.10.2014 r.  
    Formularze wniosków można pobierać 
w Urzędzie Miejskim, II piętro, pokój nr 
11 lub ze strony internetowej 
www.bip.kalety.pl  

Zdobyć nowe umiejętności nie jest trudno!  

W  ramach projektu unijnego 
POKL pn. „Ja też potrafię” od 

czerwca br. w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Kaletach realizo-

wane są szkolenia dla osób bezrobot-
nych i nieaktywnych zawodowo.  
    Nasi mieszkańcy miasta są w trakcie 
kursu „Magazynier z obsługą wózka jez-
dniowego, z wymianą butli gazowych 
oraz obsługą kasy fiskalnej”, kursu 
„Bukieciarz-florysta- handlowiec z obsłu-
gą kasy fiskalnej oraz kursu „Opiekun 
osoby starszej i niepełnosprawnej, kwali-
fikowana pierwsza pomoc.” 
    Kursy odbywają się w Ośrodku Dosko-
nalenia Zawodowego w Lublińcu. 
    Po ukończeniu szkoleń 18 osób pozy-
ska nowe umiejętności zawodowe, które 
na pewno mogą dopomóc w znalezieniu 

zatrudnienia. 
 

Renata Czudaj –  
kierownik MOPS Kalety 

INFORMACJE MOPS KALETY 
Xymena Sudakowska 

W  związku z członkostwem naszego Miasta w Między-
narodowym Stowarzyszeniu Miast Dobrego Życia 

Cittaslow rozpoczęła się kampania promocyjna Kalet jako 
miejsca, w którym warto zamieszkać i żyć.  
    W pierwszej fazie kampanii na wjazdach do naszego Miasta 
ustawione zostały dwie tablice zachęcające przyjezdnych do 
odwiedzenia Kalet. Tablice te informują również naszych go-
ści, że jesteśmy jedynym miastem Cittaslow w południowej 
Polsce. W kolejnych etapach kampanii promującej miasto Ka-
lety, ustawione zostaną kolejne tablice, zaś w lokalnych me-
diach ukazywać się będą spoty reklamowe.  

Kalety promują styl Cittaslow  
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M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kaletach – Dział Świad-

czeń Rodzinnych, informuje że wnioski w 
sprawie ustalenia prawa do świadczeń 
rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 
2014/2015 rozpoczynający się  dnia 1 listo-
pada br. przyjmowane będą od dnia           
1 września br.  
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się       
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasił-
kowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 
dnia 30 września br., ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc listopad br. 
następuje do dnia 30 listopada br. 
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się       
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasił-
kowy złoży wniosek wraz z dokumentami     
w okresie od 1 października do 30 listopada 
br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 
br. 
    W okresie zasiłkowym 2014/2015 tj. od 
01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. należy wyka-
zać dochody za rok 2013 (rok bazowy). 
Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny) 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA PO-
TWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ  

DOCHODU NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻ-
DEGO PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RO-

DZINY 
 INDYWIDUALNIE 

Do wniosku należy dołączyć: 
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, 
na które wnioskodawca ubiega się o zasiłek 
rodzinny, 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 
2013 r., 
 zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych  o wysokości składek na ubez-
pieczenie zdrowotne za 2013 rok, 
dokumenty uwzględniające zmiany wyso-
kości dochodów członków rodziny, tj. dochód 
utracony lub uzyskany: 
a.Dochód utracony (oznacza utratę dochodu 
spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu 
wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub 
stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłącze-
niem umowy o dzieło, utratą zasiłku przede-
merytalnego lub świadczenia przedemerytal-
nego, nauczycielskiego świadczenia kompen-
sacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem 
rent przyznanych rolnikom w związku z prze-
kazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolne-
go, wyrejestrowaniem pozarolniczej działal-
ności gospodarczej, utratą zasiłku chorobo-
wego, świadczenia rehabilitacyjnego lub 
zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobko-
wej, utratą zasądzonych świadczeń alimenta-
cyjnych w związku ze śmiercią osoby zobo-

wiązanej do tych świadczeń) 
- dokument określający datę utraty dochodu 
oraz miesięczną wysokość utraconego docho-
du (np. świadectwo pracy, decyzja o wyreje-
strowaniu działalności gospodarczej oraz PIT
-11 lub adekwatny do osiągniętych dochodów 
za rok bazowy) 
b) Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie 
dochodu spowodowane: zakończeniem urlo-
pu wychowawczego, uzyskaniem prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, 
uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, 
uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub 
świadczenia przedemerytalnego, nauczyciel-
skiego świadczenia kompensacyjnego, a tak-
że emerytury lub renty, renty rodzinnej lub 
renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych 
rolnikom w związku z przekazaniem lub 
dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczę-
ciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadcze-
nia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyń-
skiego, przysługujących po utracie zatrudnie-
nia lub innej pracy zarobkowej) 
- Uzyskanie dochodu w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. 
rok bazowy 2013 ): 
dokument określający wysokość dochodu 
uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę 
miesięcy lub okres, w których dochód był 
osiągany (np. umowa o pracę oraz PIT- 11, 
decyzja PUP przyznając zasiłek dla bezrobot-
nych) 
- Uzyskanie dochodu po roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy ( po 
roku 2013): 
- dokument określający wysokość dochodu 
uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód 
został osiągnięty, tj. wynagrodzenie netto za 
drugi przepracowany miesiąc, (zaświadczenie 
pracodawcy – wzór do pobrania w dziale 
świadczeń rodzinnych) 
  Rozliczenie   podlegające opodatkowaniu na 

zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 
30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych 
- zaświadczenia urzędu skarbowe-
go albo oświadczenia pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań członków rodziny  o dochodzie podle-
gającym opodatkowaniu na zasadach określo-
nych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych osiągniętym w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w 
przypadku małżeństw oddzielne zaświadcze-
nia oraz oświadczenia). 
- zaświadczenia albo oświadczenia  członków 
rodziny pod rygorem odpowiedzialności kar-
nej za składanie fałszywych zeznań zawiera-
jące informację o wysokości składek na ubez-
pieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy. 
- oświadczenia członków rodziny o docho-

dzie niepodlegającym opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych osią-
gniętym w roku kalendarzowym poprzedzają-
cym okres zasiłkowy. 
a)Działalność gospodarcza (dotyczy osób, 
które taki dochód uzyskiwały): 
oświadczenia członków rodziny rozliczają-
cych się na podstawie przepisów o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy) 
b) Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które 
taki dochód uzyskiwały) 
zaświadczenie właściwego organu gminy, 
nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielko-
ści gospodarstwa rolnego wyrażonej w hekta-
rach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy 
Więcej informacji w biurze świadczeń ro-
dzinnych – parter urzędu miasta lub pod 
nr telefonu 3527 656. 
 
Dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazd    

i na zakwaterowanie. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kale-
tach – Dział Świadczeń Rodzinnych informu-
je wszystkie osoby, które są uprawnione do 
pobierania zasiłku rodzinnego, a których 
dzieci rozpoczynają naukę w szkole ponad-
gimnazjalnej o możliwości ubiegania się       
o tzw., dodatek z tytułu dojazdu dziecka         
z miejsca zamieszkania do miejscowości,      
w której znajduje się siedziba szkoły ponad-
gimnazjalnej, w tym celu należy przedstawić 
zaświadczenie ze szkoły, iż dziec-
ko jest uczniem danej szkoły do dnia 15 
września br.( dodatek wynosi 50,00 zł) 
Można również ubiegać się o dodatek na 
zakwaterowanie ucznia, w związku z za-
mieszkiwaniem w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjal-
nej w wysokości 90,00 zł miesięcznie, w tym 
celu należy przedstawić zaświadczenie ze 
szkoły oraz potwierdzenie tymczasowego 
zameldowania ucznia poza miejscem za-
mieszkania w terminie do dnia 15 września 
br. 
Przypomina się także osobom, których dzie-
ci kontynuują naukę w szkole ponadgim-
nazjalnej o konieczności dostarczenia do 
dnia 15 września br.zaświadczenia potwier-
dzającego fakt nauki w roku szkolnym 20-
14/2015 w szkole ponadgimnazjalnej pod 
rygorem uchylenia dodatku z tytułu rozpoczę-
cia roku szkolnego, dodatku z tytułu dojazdu 
do szkoły lub dodatku z tytułu zakwaterowa-
nia ucznia poza miejscem zamieszkania. 
  
Więcej informacji w biurze świadczeń ro-
dzinnych – parter urzędu miasta lub pod 
nr telefonu 3527 656. 

Kierownik MOPS Renata Czudaj 

Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy   
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      Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  
ul. Żwirki i Wigury 2  

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  
Janusz Maruszczyk.  

Materiały do Biuletynu przyjmowane są  do    
ostatniego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

 jacek.lubos.mail@gmail.com  
oraz w Urzędzie  Miejskim,  

w pokoju nr 23 b.                      
 Kontakt telefoniczny z redakcją:  

(034) 352– 76 –52, pn. -pt. 7.30-15.30    
 
 

 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  
(034) 352– 76 –53 (Janusz Maruszczyk),  

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

redagowania materiałów.  
Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.    

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

Nakład 1000 egz. 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety  

Pomiędzy 9 a 12 października Klub Seniora przy MDK organizuje wycieczkę do Świnoujścia, Ystad i Kopenhagi. 

26 września Stowarzyszenie Społeczno– Kulturalne organizuje w Miejskim Domu Kultury spotkanie z piosenką biesiadną.  

27 września na stadionie miejskim w ramach „Cittaslow Sunday” odbędą  się rajd oraz bieg na orientację. Można będzie również 
sprawdzić stan swojej kondycji podczas akcji „Ślimak z Cooperem”.  

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

Sprzedam działkę 910 m2, ul. Kosmonautów pomiędzy numerem 4 i 10. Kontakt telefoniczny: 32 284-11-22 

OGŁOSZENIE DROBNE 

W  dniu 15 września 2014 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego      

w Kaletach odbyła się zwołana w trybie 
nadzwyczajnym - XLII sesja Rady Miej-
skiej w Kaletach. Obradom przewodni-
czył Eugeniusz Ptak – przewodniczący 
Rady Miejskiej. 
   W obradach udział wzięło 13 radnych, co 
przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej 
upoważnia Radę do podejmowania prawo-
mocnych uchwał. 

  W trakcie sesji podjęto następujące uchwały: 
 

Nr 343/XLII/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do realizacji Projek-
tu i złożenia wniosku o jego dofinansowa-
nie ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz w sprawie zabezpieczenia środków 
niezbędnych na realizację tego projektu w 
przypadku jego umieszczenia na liście ran-
kingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania. 

Nr 344/XLII/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
Nr 345/XLII/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości. 
Nr 346/XLII/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości. 
Nr 347/XLII/2014 w sprawie najmu lokalu 
użytkowego. 
Nr 348/XLII/2014 w sprawie zmian budże-
tu miasta Kalety na 2014 rok. 
    
 

Sprawozdanie z XLII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

28 sierpnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzę-
du Miejskiego w Kaletach odbyła się 
zwołana w trybie nadzwyczajnym - XLI 
sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Obra-
dom przewodniczył Eugeniusz Ptak – 
przewodniczący Rady Miejskiej. 
W obradach udział wzięło 14 radnych, co 
przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej 
upoważnia Radę do podejmowania prawo-
mocnych uchwał. 
 

 W trakcie sesji podjęto następujące uchwały: 

Nr 339/XLI/2014 w sprawie zmian budżetu 
miasta Kalety na 2014 rok. 
Nr 340/XLI/2014 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-
2023. 
Nr 341/XLI/2014 w sprawie przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Gliwicach skargi Prokuratora Rejono-
wego w Tarnowskich Górach na uchwałę 
Nr 225/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kale-
tach z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz udziele-

nia odpowiedzi na skargę 
Nr 342/XLI/2014 zmieniająca uchwałę     
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Mia-
sta Kalety, a przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych I. Nowak przedstawiła zebra-
nym stan przygotowania placówek oświato-
wych z terenu Miasta Kalety do rozpoczy-
nającego się roku szkolnego. 

Sprawozdanie z XLI sesji Rady Miejskiej w Kaletach 

Małgorzata Mazur 

Małgorzata Mazur 

Sprzedam mieszkanie w Kaletach 37 m2, tel. 502 393 646 
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Z Chorwatami o Kaletach i funduszach europejskich  

W  dniu 6 września br., na zapro-
szenie posła na Sejm Tomasza 

Głogowskiego samorządowcy Kalet – 
burmistrz Klaudiusz Kandzia i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz 
Ptak spotkali się w biurze poselskim     
z delegacją samorządowców i posłów    
z Chorwacji.  
    Delegacja posłów przyjechała w ra-
mach współpracy polsko-chorwackiej 
grupy parlamentarnej, której poseł Gło-
gowski jest przewodniczącym. W Polsce 
gościli burmistrzowie i przedstawiciele 
miast Osijek, Đakovo i Brdovec.  
    Republika Chorwacji jest najmłodszym 

członkiem Unii Europejskiej, 
ponieważ weszła w jej skład    
1 lipca 2013 roku. Z tego po-
wodu, jak również wobec fak-
tu, że Polska bardzo efektyw-
nie korzysta z funduszy euro-
pejskich , samorządowcy          
z Chorwacji byli zainteresowa-
ni, jak w praktyce przebiegają 
procedury pozyskiwania i wy-
dawania funduszy na projekty 
infrastrukturalne i społeczne    
w naszym kraju i mieście Kale-
ty. Chcą równie efektywnie 
pozyskiwać środki, które będą 

im przysługiwały. Opowiedzieli, na co         
w pierwszej kolejności gminy 
chorwackie chcą uzyskiwać do-
tacje i pomoc. Okazuje się, że 
również na rozbudowę infra-
struktury, oczyszczalnie ście-
ków, kanalizację, drogi lokalne 
itp.  
    Przedstawiciele Kalet, a głów-
nie burmistrz Klaudiusz Kan-
dzia, opowiadali o projektach, 
które miasto złożyło w ramach 
różnych naborów konkurso-
wych, o wnioskach, które otrzy-
mały dofinansowanie, a także 

jak dzięki różnym dotacjom nasze miasto  
zmieniało. Później odpowiadali na pyta-
nia zadawane przez gości.  
    Blisko dwugodzinne spotkanie oczywi-
ście nie wyczerpało tematu rozmów. Bur-
mistrz gminy Brdovec zapowiedział za-
proszenie delegacji samorządów z Polski, 
w tym i z naszego miasta, powołując się 
na podobne problemy do rozwiązania 
samorządów, zbliżony poziom rozwoju  
w obu krajach oraz tradycyjną przyjaźń 
polsko-chorwacką.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kaletach 

Eugeniusz Ptak 
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W programie m.in. 

11.00 Bieg i rajd na orientację 
szlakiem kuźnic Kalet i okolic 

12.00 Miejski test Coopera 
„Ślimak z Cooperem”  
Więcej informacji pod  

numerem telefonu: 34 352-76-52 


