
 

  www.kalety.pl 

(dokończenie na  str. nr 15)  

Kwiecień 2014 

N
r 4 (264) 

Kalety pierwszym w południowej Polsce miastem członkowskim Cittaslow!  

P iątek 28 marca 2014 r. stał się datą historyczną- tego 
właśnie dnia Kalety odwiedziła komisja certyfikacyjna, 

która ostatecznie potwierdziła potencjał naszego miasta       
i aspiracje do bycia „slow City”.  
    Zanim jednak doszło do podpisania protokołu- przedstawi-
ciele kaletańskiego samorządu, w tym przede wszystkim bur-
mistrz Klaudiusz Kandzia, zostali wszechstronnie wypytani w 
kwestii sporządzonej niedawno samooceny. Egzaminatorami 
byli burmistrzowie miast w których już od pewnego czasu kró-

luje pomarańczowy ślimak Cittaslow: Artur 
Wrochna z Olsztynka i Lech Jan Nitkowski 
z Barczewa. W skład zespołu certyfikujące-
go weszli ponadto- Andrzej Wojda- Prze-
wodniczący Komisji Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej w Olsztynku, Karol Kij-
kowski- pełnomocnik ds. Cittaslow w Gminie Olsztynek, Jakub 
Żywicki- Pełnomocnik Burmistrza Barczewa ds. Cittaslow oraz 
Stanisław Frydlewicz- Inspektor Referatu Promocji Nowego 

Miasta Lubawskiego.  
    Pytania w kwestiach dotyczących wybranych punktów 
samooceny- jako przedstawiciel miasta- opiekuna w pro-
cesie uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu- zadawał 
Andrzej Wojda. Burmistrz Kalet opowiadał o integracji 
niepełnosprawnych (wyliczając m.in. poszczególne edycje 
projektu „wykluczenie cyfrowe”, współorganizację rajdu 
integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, budowę pod-
jazdów przed obiektami użyteczności publicznej), ekomo-
bilności, promocji infrastruktury społecznej, pomysłach na 
produkt regionalny, informacji turystycznej w mieście. 
    Podczas rozmowy goście wyrazili swój zachwyt nad 
położeniem naszego miasta, które, zatopione w lasach, 
odstaje in plus od typowych górnośląskich miasteczek. 
Jednogłośnie stwierdzono, że Kalety posiadają ogromny 
potencjał turystyczno- rekreacyjny. 
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10 marca nastąpił odbiór techniczny prac  termomodernizacyjnych wykonanych w świetlicy środowiskowej „Przystań”.   

24 marca likwidator KZCP sprzedał niemal 2 hektarową nieruchomość, na której stoją zrujnowane hale produkcyjne. Ze wzglę-
du na zły stan techniczny zostaną one najprawdopodobniej rozebrane przez nowego właściciela. 

24 marca w Miejskim Domu Kultury miał miejsce wernisaż wystawy fotografii Aleksandra Załęskiego pt. „Na nieludzkiej ziemi
– Katyń, Charków, Miednoje”.  

17 marca w Kaletach gościli marszałek województwa śląskiego Ireneusz Sekuła oraz I wicewojewoda śląski Andrzej Pilot. Mar-
szałek i wojewoda spotkali się z burmistrzem i radnymi, wizytowali też inwestycje miejskie finansowane z funduszy unijnych. 

25 marca do Vitkova na finansowane z funduszy Unii Europejskiej warsztaty wyjechali kaletańscy przedsiębiorcy. Warsztaty 
trwały do 27 marca. 

22 marca w Truszczycy odbyły się biegi przełajowe w ramach „Powiatowego Biegowego Powitania Wiosny”. 

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

15 marca w Miejskim Domu Kultury  odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kalety. 

22 marca br. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbyło się spotkanie podsumowujące 10 lecie pracy 
twórczej Pani Małgorzaty Brol. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

28 marca w Miejskim Domu Kultury odbył się III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. 

Miasto Kalety ogłasza konkurs na miejscowy produkt regionalny!  

M oskwa słynie z matrioszek, Koniaków z koronek, a Kalety?  
    W nawiązaniu do zatwierdzenia kandydatury naszego miasta jako członka Stowarzyszenia 

"Cittaslow" ogłaszamy otwarty konkurs na produkt regionalny, który stanie się marką powszechnie 
kojarzoną z Kaletami.  

    Zgłoszenia przyjmowane będą w kategoriach:  
a) potrawa  
b) gadżet promocyjny 
    Projekty proszę nadsyłać do dnia 12 maja 2014 r. pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kaletach (42-660 Kalety, 
ul. Żwirki i Wigury 2) z dopiskiem "Konkurs- Produkt Regionalny" lub mailem pod adres sekretariat@kalety.pl 
    Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 maja 2014 roku.  

Oddaj głos na Miejskie Przedszkole w programie Kubusiowi Przyjaciele Natury  

M iejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach bierze udział w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury". W ramach tego 
programu zgłosiliśmy się do konkursu fotograficznego pt.: "Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy".  

    Prosimy o oddawanie głosów do 31.05.2014r. na nasze przedszkole na stronie internetowej konkurs.przyjacielenatury.pl 
Można głosować codziennie.   

9 kwietnia w tarnogórskim „Kałamarzu” wernisażem prac rozpoczęła się wystawa obrazów kaletańskiej grupy artystycznej 
„Inspiracje”. 

25 marca odbył się odbiór techniczny parkingu przy ul. Pokoju.  

12 kwietnia w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie miała miejsce promocja książki mieszkańca naszego     
miasta– pana Edwarda Goszyka zatytułowanej „Śląskie łowy”.  

9 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach zorganizowano  XV Międzygminny Konkurs Matematyczny. 

2 kwietnia  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach odbył się XXIV Miejski Konkurs Matematyczny.  

29 marca w Zielonej odbył się tradycyjny, wiosenny czyn społeczny. 

10 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta. 
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Gorące Podziękowanie  
za udział w pogrzebach 

 Stefanii i Romana Imiolczyk 
dla orkiestry, pracowników przedszkola i szkoły  

w Żyglinie, Panu burmistrzowi Klaudiuszowi  
Kandzia, znajomym rodziców, sąsiadom, kapłanom, 

zakładowi pogrzebowemu Henryka Mryki  
i wszystkim uczestnikom pogrzebów  

składa rodzina  

Wyrazy współczucia rodzinie  
na okoliczność śmierci  

ś.p. Stefanii i Romana Imiołczyk 
składają: dyrektor MDK Marian Lisiecki wraz z członkami Miejskiej Orkiestry Dętej, burmistrz Miasta Kalety  

Klaudiusz Kandzia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak  

 

Serdeczne Podziękowania 
Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, byłym współpracownikom, znajomym, pocztowi sztandarowemu kolejarzy, oraz delegacjom 

i wszystkim uczestniczącym we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej odprawionej przez ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka, 
 za modlitwę, okazane współczucie, za wieńce i kwiaty dla Męża, Ojca i Dziadka 

ś.p. Rufina Gansiniec 
 Składają Żona, Syn i Córki z Rodzinami 

Podziękowania 
Serdeczne Bóg Zapłać ks. Bp. Janowi Wieczorkowi za Mszę św., homilię, obrzędy pogrzebowe i odprowadze-
nie na miejsce wiecznego spoczynku śp. Ks. Alojzego Borkowskiego. Bóg Zapłać również za częste odwiedziny 
w domu i w szpitalu. 
Ks. Kan. Władysławowi Droździk – proboszczowi z parafii św. Małgorzaty w Bielsku Białej – Kamienicy. Ks. Zygfrydowi  Wieleba, 
ks. Franciszkowi Lipa, byłym wikarym z Kamienicy, ks. Mirosławowi Brutkowski parafianinowi z Kamienicy. Wszystkim kapłanom z 
diecezji Bielsko – Żywieckiej, Katowickiej i Gliwickiej oraz dekanatu Woźnickiego – ks. Antoniemu Swadźba, ks. Wernerowi Olejni-
kowi, ks. Jarosławowi Wiśniewskiemu za częste odwiedziny   i troskę. Ks. Proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi za życzliwość, 
dobre słowo i starania przy pogrzebie. Ks. wikarym: Piotrowi i Markowi za ostatnią przysługę. Delegacji straży pożarnej, parafianom z 
parafii św. Małgorzaty    w Bielsku Białej - Kamiennicy. Rodzinie: bratowej, bratankom i znajomym z Cieszyna. Panu burmistrzowi 
Klaudiuszowi Kandzia, Panu Eugeniuszowi Ptak i pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaletach. Wszystkim delegacjom z Kalet, Or-
kiestrze, Panu organiście Hadykowi, byłemu kościelnemu Marzecowi, lektorom, ministrantom, szafarzom: Panu Kwiecińskiemu i Panu 
Krupie, dzieciom, dorosłym i młodzieży za wszelkie dobro doznane w ciągu 24 lat. Szczególne podziękowanie Panu Ptarzce za co-
dzienną modlitwę różańcową w jego intencji. Również Panu Doktorowi Bilińskiemu, pielęgniarkom, Pani Edycie, Pani Agnieszce i 
Pani Edycie za długoletnią opiekę medyczną. Pani dyrektor Dorocie Mańczak za miłe przyjęcie i ugoszczenie licznej grupy gości z 
Bielska Białej – Kamienicy. Panu Antoniemu i jego rodzinnie za stałą opiekę w każdej porze dnia. Domownikom z ulicy Rymera 5. 
Wszystkim życzliwym sąsiadom i mieszkańcom z ulicy Rymera. 

Serdeczne Bóg Zapłać wszystkim za wszystko w imieniu rodziny. 
Ewa Nowak 

Podziękowanie 
za liczny udział w uroczystości pogrzebowej 

 

ś.p. Herberta Brola 
 

Księdzu Piotrowi za modlitwę i wsparcie, obecnemu i byłym burmistrzom miasta, doktorowi Wolnemu, rodzinie bliższej i dal-
szej, krewnym, znajomym, przyjaciołom, sąsiadom oraz pozostałym uczestnikom ceremonii za modlitwę, złożone wieńce i 

kwiaty, okazane w naszym smutku współczucie  
Składają żona, córki z mężami, wnuki oraz prawnuczek 
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W  dniu 11 marca w kaletańskich 
gimnazjach odbyły się wybory 

do Młodzieżowej Rady Miasta. Rada 
będzie przez najbliższe 2 lata obrado-
wać w 12 osobowym składzie (spośród 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
zgłoszona została tylko jedna kandyda-
tura, w ordynacji wyborczej przysługi-
wały im 4 miejsca). 
   Skład Młodzieżowej Rady Miasta dru-
giej kadencji:   
1. Anita Bensz  
2. Grzegorz Bien  
3. Rafał Chmiel  

4. Mikołaj Dziuk  
5. Mateusz Gozdek  
6. Wojciech Halamus  
7. Milena Krus  
8. Krzysztof Marczak  
9. Aleksander Olczyk  
10. Krzysztof Pająk  
11. Oliwia Tomys  
12. Mateusz Ziora 
   Dotychczas odbyły się dwie 
sesje Młodzieżowej Rady Mia-
sta- 13 marca i 10 kwietnia.  

Wybrano skład Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji  

W  dniu 15 marca 2014 r. w Miej-
skim Domu Kultury w Kaletach 

odbyło się zebranie sprawozdawcze 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożar-
nej. 
    Gośćmi tego spotkania byli: Pan Euge-
niusz Ptak – przewodniczący Rady Miej-
skiej w Kaletach, Pan Klaudiusz Kandzia 
– Burmistrz Miasta Kalety, st. bryg. Ry-
szard Świderski – Komendant Powiatowy 
PSP w Tarnowskich Górach, druh Jan 
Jenczek – prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP w Tarnowskich Górach, asp. 
Piotr Skolik Komendant Komisariatu 
Policji w Kaletach, asp. Stanisław Ko-
twin – dzielnicowy Komisariatu Policji   
w Kaletach. 
    Otwarcie zebrania dokonał druh Ad-
rian Galios – prezes OSP, który przewod-
niczył również zebraniu. 
    Członkowie Zarządu OSP złożyli spra-
wozdania: z działalności OSP za 2013 
rok - Dh Kazimierz Złotosz, sprawozda-
nie finansowe za 2013 rok – Dh Jerzy 
Molenda, sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej OSP za 2013 rok – 
Dh Zdzisław Kozak. 

    W przedstawionych 
sprawozdaniach z dzia-
łalności OSP za 2013 
rok oraz w planie na 
2014 rok dużą uwagę 
zwrócono na: zakup 
średniego samochodu 
pożarniczego dla miej-
scowej jednostki oraz 
szkolenie strażaków     
w zakresie ratownictwa 
technicznego, kierowa-
nia ruchem drogowym, 
udzielania pierwszej 
pomocy. 
    Po dyskusji nad spra-
wozdaniami, na wnio-

sek Komisji Rewizyjnej członkowie wal-
nego zebrania jednogłośnie udzielili ab-
solutorium Zarządowi OSP. 
    Prezes OSP druh Adrian Galios po-
dziękował za udzielenie absolutorium 
oraz za zaufanie jakim obdarzyli zarząd 
strażacy w roku sprawozdawczym. 
    Następnie głos zabierali zaproszeni 
goście. 
    Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 
w swoim wystąpieniu podziękował stra-
żakom za społeczną pracę na rzecz ochro-
ny przeciwpożarowej miasta, za czynny 
udział w akcjach ratowniczo gaśniczych 
na terenie miasta oraz za wykonane na 
rzecz miasta prace. Szczególne podzięko-
wanie skierował do Prezesa OSP Dh Ad-
riana Galiosa i Naczelnika OSP Dh Kazi-
mierza Złotosza za dobrą współpracę 
oraz dbałość o sprzęt przeciwpożarowy 
oraz Gospodarza OSP Dh Alfreda Myrci-
ka za wykonane prace porządkowe przy 
obiekcie remizy OSP. 
    Podziękował również strażakom za 
czynny udział w uroczystościach pań-
stwowych i kościelnych odbywających 
się na terenie miasta oraz w zabezpiecze-

niu miejscowych festynów i imprez. 
    W swoim wystąpieniu dużą uwagę 
zwrócił na zadania które zostały wykona-
ne w 2013 roku na rzecz OSP, jak termo-
modernizacja budynku remizy, a także 
zadania, które są przewidziane do realiza-
cji w roku bieżącym dla jednostki OSP– 
w szczególności zakup średniego samo-
chodu pożarniczego na nabycie którego 
zabezpieczono środki finansowe w bu-
dżecie miasta. Na zakończenie swojego 
wystąpienia burmistrz miasta zapewnił 
strażaków o dalszej, dobrej współpracy 
ze strony władz miasta na rzecz rozwoju 
jednostki OSP. 
    Druh Jan Jenczek – prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP w Tarnowskich 
Górach pogratulował naszym strażakom 
mobilności jednostki, dobrego wyposaże-
nia w sprzęt bojowy oraz bardzo dobrej 
współpracy z Burmistrzem Miasta w za-
kresie bezpieczeństwa pożarowego mia-
sta. 
    St. bryg. Ryszard Świderski – Komen-
dant Powiatowy PSP w Tarnowskich 
Górach- podziękował zarządowi OSP 
Kalety za dotychczasową bardzo dobrą 
współpracę, a strażakom za duży udział 
w akcjach ratowniczo – gaśniczych na 
terenie miasta i powiatu tarnogórskiego. 
Duże podziękowania skierował na ręce 
Burmistrza Miasta – Klaudiusza Kandzi 
za bardzo dobrą współpracę w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej miasta i po-
wiatu tarnogórskiego. W swojej wypo-
wiedzi zapewnił, że współpraca będzie 
dalej kontynuowana ze strony Komendy 
Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach 
z jeszcze lepszym skutkiem. 
    Zebranie przebiegało w miłej atmosfe-
rze, była okazja wymienić poglądy i uwa-
gi oraz zgłosić postulaty do realizacji na 
przyszłość. 

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kalety  

Marian Marmajewski 

Jacek Lubos 
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W  dniu 29 marca, w sobotę, rad-
ni, mieszkańcy oraz wędkarze 

zabrali się za wiosenne porządki w Zie-
lonej.  
    Nad zbiornikami skoszono trawę, po-
cięto i wywieziono powalone przez bobry 
drzewa, uporządkowano ścieżki, klomby, 
wyzbierano śmieci. W pracach społecz-
nych uczestniczyli: radni- Janina Perz, 
Jan Klimek, Zygmunt Mirowski, Miro-
sława Potempa, mieszkańcy- Izabela Co-
giel, Sławomir Żuk, Marcin Żuk, Magda-
lena Ogrodnik, Kamil Kot. Koło PZW 
Kalety reprezentowali: Henryk Kalinow-

ski, Alfred Kąkol, Leon Ziora, 
Marek Kalinowski, Ryszard No-
wak, Paweł Gubała, Adam Stę-
pień, Arnold Golek, Włodzimierz 
Stępień, Aleksander Olczyk, Ge-
rard Golus, Łukasz Golus, Marian 
Kąkol, Leon Obłączek, Szymon 
Musik, Paweł Musik, Andrzej 
Zając, Krzysztof Kłosek, Andrzej 
Caus, Jan Topij, Henryk Kabus, 
Franciszek Musik, Bronisław Gu-
bała, Robert Kuder i Jacek Lubos. 
Burmistrz miasta serdecznie dziękuje 
wszystkim przybyłym za poświęcenie 

swojego wolnego czasu dla upiększenia 
Zielonej. 

Czyn społeczny w Zielonej  

28  marca 2014 roku w Miejskim 
Domu Kultury odbył się po raz 

trzeci konkurs ze znajomości języka 
polskiego przygotowany i przeprowa-
dzony przez Koło Językoznawców 
działające przy Uniwersytecie Opol-
skim w Opolu pod opieką naukową dra 
Krzysztofa Kleszcza. 
    Patronat nad całością objęła prof. Jani-
na Hajduk Nijakowska – dyrektor Insty-
tutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO 
w Opolu oraz burmistrz Kalet Klaudiusz 
Kandzia, a organizacyjnie wspomogli 
imprezę dyrektor MDK Marian Lisiecki i 

dyrektor MBP Marcin 
Walczak.  
    W potyczkach języko-
wych wzięło udział 8 szkół 
średnich: IX LO im. C. K. 
Norwida z Częstochowy,      
I LO im. A. Mickiewicza 
w Lublińcu, LO z Psar, 
Zespół Szkół Artystyczno-
Projektowych w Tarnow-
skich Górach, Zespół 
Szkół Budowlano-
Architektonicznych w Tar-
nowskich Górach, I LO    

im. S. Sempołowskiej w Tar-
nowskich Górach, Zespół 
Szkół Chemiczno- Medycz-
nych i Ogólnokształcących w 
Tarnowskich Górach  i Zespól 
Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Tarnowskich 
Górach. Na początku imprezy 
goście zostali przywitani przez 
burmistrza Kalet Klaudiusza 
Kandzię, który przedstawił 
walory naszego miasta i ży-
czył wszystkim uczestnikom 
sukcesu. Wiceburmistrz Kalet 

Dariusz Szewczyk wręczył uczestnikom  
i ich opiekunom pamiątkowe gadżety. 
Gościom zaprezentowano film o Kale-
tach, potem jedna ze studentek wygłosiła 
referat o nazwach ulic w Opolu, po czym 
przystąpiono do konkursu, który składał 
się z dyktanda i testu gramatycznego. 
    Wszyscy uczestnicy otrzymali tomiki 
poezji miejscowych twórców i książki 
naukowe wydawane przez Instytut Filo-
logii Polskiej UO w Opolu, a burmistrz 
zapewnił słodki poczęstunek przy kawie  
i herbacie. 

Krzysztof Lisiecki  

III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim  

(jal) 

Miasto w kwiatach  

Jak  już zapewne nasi miesz-
kańcy zauważyli, wraz        

z nadejściem wiosny, we wszystkich 
dzielnicach Kalet, pojawiły się estetycz-
ne donice z bratkami – łącznie 60 
kwietników.  
    W miesiącu maju zostaną wykonane 
kolejne nasadzenia kwiatów i bylin, tym 
razem w nowopowstałych w ostatnich 
latach klombach. 
    Mamy nadzieję, że kolorowe, kwiato-
we aranżacje będą cieszyć oczy miesz-

kańców i turystów od wiosny, aż 
do późnej jesieni. 
    W związku z tym, że nasadzenia 
finansowane są ze środków budże-
tu miasta Kalety i są one naszym 
wspólnym dobrem, apelujemy       
o uszanowanie wysiłku włożonego 
w ich utworzenie. Zwracamy się 
również z prośbą o baczną ich ob-
serwację, aby nie zostały zniszczo-
ne przez chuligańskie wybryki. 

Agnieszka Kwoka 
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Edukacja kluczem do sukcesu  

W  ubiegłym roku szkolnym Gim-
nazjum im. ks. Pawła Rogow-

skiego nawiązało współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Aktywnego Wspierania 
Gospodarki z Wrocławia.  
    Współpraca dotyczyła prawidłowego 
skonstruowania wniosku o dofinansowa-
nie projektu w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji w 
R e g i o n a c h ,  D z i a ł a n i e  9 . 1 . 2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic       
w jakości usług edukacyjnych”.  
   We wrześniu 2013 r. otrzymaliśmy 
pozytywną rekomendację wniosku         
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowi-
cach, a tym samym dofinansowanie po-
wyższego przedsięwzięcia. Projekt we 
współpracy z partnerem będzie realizo-
wany przez 2 lata.  
    W roku 2013 zrealizowano w ramach 
projektu zadania za kwotę 179 tys. zł.    
W 2014 r. zaplanowano realizację zadań 
za kwotę 253 tys. zł, a w ostatnim roku 
projektu za kwotę 111 tys. zł.  
    Gmina z tytułu realizacji projektu nie 
ponosi żadnych kosztów, ma natomiast 
swój wkład niepieniężny w postaci udo-
stępnienia bazy lokalowej szkoły.  
   Pełen opis i harmonogram rodzaju za-
jęć znaleźć można na stronie internetowej 
www.kalety.pl  
    Uczniowie niezadeklarowani do udzia-
łu w projekcie też mogą uczestniczyć     
w zajęciach jako wolni słuchacze. 
    Dla uczestników projektu zorganizo-
wano również: 
-wyjazd do kina na film anglojęzyczny, 
-test predyspozycji osobowościowych       
i preferencji (ułożony w oparciu o narzę-
dzia psychologiczne spełniające wymogi 
psychometryczne). 
-indywidualne spotkania z doradcą zawo-
dowym. 
-spotkania z psychologiem – dla uczniów 
z trudnościami w nauce. 
Cele główne projektu: 

-kompleksowe i trwałe podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej na wy-
równywanie szans edukacyjnych 
(przy wykorzystaniu innowacyjnych 
form nauczania) 
-wzmocnienie kompetencji kluczo-
wych z j. obcych, matematyczno – 
przyrodniczych, informatycznych, 
inicjatywności i przedsiębiorczości) 
-wyrównywanie braków edukacyj-
nych     z nauk humanistycznych      

i matematycznych 
-rozpoznanie i zaspokojenie indywidual-
nych potrzeb rozwojowych i edukacyj-
nych poprzez udzielenie kompleksowego 
wsparcia psychologiczno – pedagogicz-
nego 
-utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery 
zajmującego się poradnictwem edukacyj-
no – zawodowym 
    W ramach projektu każdy uczestnik 
otrzymał wyprawkę za kwotę 124,oo zł, 
na którą składały się pomoce dydaktycz-
ne m.in. pendrive, kalkulatory, książki   
w zależności od specyfiki zajęć. Ponadto 
szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne za 
kwotę 25.000,00 zł. Oprócz tego wyposa-
żono Szkolny Ośrodek Kariery za kwotę 
11.355,00 zł,. Otrzymaliśmy tablicę mul-
timedialną i laptop wraz z oprogramowa-
niem do prowadzenia zajęć z j. obcego,   
j. polskiego, mate-
matyki, informatyki       
i przedsiębiorczości. 
    C o  z y s k u j ą 
uczniowie i szkoła 
w wyniku realizacji 
projektu? 
Uczniowie: 
-możliwość uczest-
nictwa w zajęciach 
dodatkowych reali-
zowanych w małych 
grupach, 
-wyprawki, które 
pozostają własno-
ścią uczniów, 
-lepsze przygotowa-
nie do egzaminu 
g i m n a z j a l n e g o          
i konkursów przed-
miotowych, 
-poradnictwo psy-
chologiczno – peda-
gogiczne, 
-porady w zakresie 
dalszego kształcenia    
i własnej kariery, 
-pomoc w uzupeł-
nieniu braków edu-

kacyjnych, 
-poznanie zagadnień  z zakresu przedsię-
biorczości, prowadzenia własnej firmy, 
marketingu, 
-wyjazdy do kina i teatru, 
-możliwość rozwijania zainteresowań       
z zakresu nauk humanistycznych, mate-
m a t ycz n o –  p r z yr odn i cz ych ,   
j. obcego. 
Szkoła: 
-pomoce dydaktyczne, które po zakoń-
czeniu projektu wzbogacą bazę szkoły, 
-Szkolny Ośrodek Kariery, 
-doświadczenie w zakresie pozyskiwania 
środków unijnych, 
-umiejętność współpracy z partnerem 
zewnętrznym. 
 

Asystent projektu  
mgr Marian Żyłka 

 F.H.U  Brzozowski Janusz 
Sklep Garmażeryjny, Catering 

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

(przy piekarni). 
Godziny otwarcia  

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

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

takich jak: 
-pierogi                           
-krokiety 
-sałatki 
 

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

-surówki 
-gołąbki 
- mięsa 
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2  kwietnia 2014 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 1 w Kale-

tach, odbył się XXIV Miejski Konkurs 
Matematyczny w dwóch kategoriach 
wiekowych: uczniowie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum.  
    Zadania do konkursu przygotował dr 
Józef Kalinowski. Uczniowie mieli do 
rozwiązania 8 zadań w ciągu 60 minut. 
Uczestnikami konkursu było 11uczniów 
szkół podstawowych (w tym 2 uczniów 
ze szkoły z Miotka) i 12 uczniów gimna-
zjum (w tym również 2 uczniów z Miot-
ka).  
Wyniki w kategorii szkół podstawowych: 
I miejsce – Julia Kołomyjec z klasy VI b 

(46 pkt.) 
II miejsce – Bartosz Parys z klasy VI a 
(38 pkt.) 
III miejsce – Eleonora Golasz z klasy VI 
ZSiP w Miotku (37 pkt.) 
Wyróżnienia otrzymali: Nils Gryc z kla-
sy VI a (36 pkt) oraz Oliwia Marusz-
czyk z klasy VI a (29 pkt.)  
 
Wyniki w kategorii gimnazjum: 
I miejsce ex aequo – Agata Dra-
twa        z klasy II b oraz Aleksy Wal-
czak z klasy I b. Oboje uzyskali po 80 
punktów. 
II miejsce - Agnieszka Walczak z klasy 
III c (46 pkt.) 

Wyróżnienia otrzymali: Marcin Gał-
ka   z klasy III b (38 pkt.) oraz Maja 
Kuder z klasy III b (35 pkt). 
 
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia oraz zastępca burmistrza Da-
riusz Szewczyk serdecznie pogratulowali 
zwycięzcom konkursu i życzyli wszyst-
kim dalszych sukcesów. 
    Burmistrz podziękował również dokto-
rowi Józefowi Kalinowskiemu oraz dy-
rektor Dorocie Mańczak za zorganizowa-
nie konkursu matematycznego, któ-
ry przeprowadzany jest w Kaletach od 24 
lat i stał sie już prestiżowym konkursem 
miejskim. 

XXIV Miejski Konkurs Matematyczny  

Dorota Mańczak 

 9  kwietnia 2014 r.       
w naszej szkole prze-

prowadzony został XV Mię-
dzygminny Konkurs Mate-
matyczny w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjum. 
Zadani a  pr z ygotował 
dr Józef Kalinowski.  
    Celem konkursu jest popu-
laryzowanie wiedzy matema-
tycznej, rozwijanie uzdolnień i zaintere-
sowań matematycznych uczniów, stwo-
rzenie możliwości sprawdzenia własnego 
poziomu wiedzy i umiejętności oraz ry-
walizacji w dziedzinie matematyki, moty-
wowanie uczniów do osiągania sukce-
sów, promocja szkół, nauczycieli              
i uczniów biorących udział w konkursie.  
    W konkursie wzięło udział 43 uczestni-
ków ze szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu powiatu tarnogórskiego i lubli-
nieckiego. Konkurs odbył się w dwóch 
grupach: szkoła podstawowa i gimna-
zjum. Komisja konkursowa składała się    
z nauczycieli matematyki, którzy             
z uczniami przyjechali na konkurs.  
 Nagrody wręczał burmistrz Klaudiusz 

Kandzia. Laureatom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.  
Wyniki w kategorii szkoły podstawowe: 
1. Łebek Mateusz SP3 Lubliniec 
2. Janik Michał SP3 Lubliniec 
2. Siwy Jakub SP1 Lubliniec 
4. Lukosz Dawid SP Tworóg 
5. Nieora Dorota SP Koszęcin  
 

Wyniki w kategorii gimnazjum: 
1. Gluch Dagmara GIM Brynek 
2. Gałka Marcin ZS Kalety 
3. Dratwa Agata ZS Kalety 
4. Król Katarzyna GIM Brynek 
5. Drynda Mariusz GIM2 Lubliniec 
5. Walczak Aleksy ZS Kalety  

O kres rekolekcji wielkopostnych 
został wykorzystany na dalsze 

prace remontowe w gimnazjum przy 
zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach 
Miotku. Zostały odnowione następne 
sale dydaktyczne. 
    Serdeczne podziękowania kieruję do 
rodziców uczniów klasy II Publicznego 
Gimnazjum, a w szczególności Panom 
Franciszkowi Ogrodnikowi, Andrzejowi 
Baronowi, Bogdanowi Wilczkowi, Mar-
kowi Ślimakowi i Paniom Katarzynie 
Kot, Katarzynie Groteckiej za zaangażo-
wanie i pracę włożoną w odnawianie sali 
lekcyjnej. 
    Podziękowania kieruję również do 
firmy AS – INVEST należącej do Pani 
Joanny Balbierz a także do Pani Sylwii 
Majeckiej za dotychczasowe prace na 
terenie klasy pierwszej gimnazjum. Po-
nadto dziękuję Panu Adamowi Żuk , Pani 
Sabinie i Sławomirowi Ćwieląg za po-
moc przy odnawianiu mebli szkolnych. 

Bożena Dziuk 

XV Międzygminny Konkurs Matematyczny  Prace remontowe w gimna-
zjum przy Zespole Szkół       
i Przedszkola w Miotku  
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Kanonizacja Papieża Jana Pawła II 
Nadchodzi  wielki moment w historii  
Polski i dla historii Kościoła, 
Bo oto niebawem  świętym zostanie   
wielki  Polak, nasz Papież Karol Wojtyła. 
A wszystko zaczęło się w podkrakowskich  
Wadowicach, 
W domu rodzinnym, parafialnej bazylice  
i na miasta ulicach. 
I szkoła i studia i teatr i ciężka praca 
fizyczna, 
SprawiłY, że to właśnie  tu zaczęła się 
przygoda fantastyczna. 
Dawno temu, nawet kiedy byłeś zwykłym 
kapłanem, 
 Zawsze byłeś   blisko ludzi, ale też byłeś 
z Panem. 
Aż tu nagle, w co trudno było nam uwie-
rzyć, 
Polak został pierwszym Polakiem         
Papieżem. 
To nic, że w czasie swojego pontyfikatu 
objechałeś wszystkie kontynenty, 
Musieliśmy czekać na kanonizację, ale   
dla nas zawsze byłeś,  jesteś i będziesz 
święty. 
Kierowałeś   sprawnie  Kościołem  przez  
26 lat, 
A ja ciągle zadaję sobie pytanie – czym 
byłby bez Ciebie świat? 
Ty nam dawałeś wiarę, nadzieję i miłość, 
Teraz  wiemy jakże szczególne znaczenie 
słów tych było. 
Kiedy Cię wybrano na Stolicę Piotrową, 
Otwarłeś przed Kościołem jakby erę  
nową. 
Choć byłeś głową najmniejszego państwa 
na świecie, 
To wszyscy wiemy, że byłeś wielki, naj-
większy  przecież. 
To królowie i władcy państw przed Tobą 
klękali, 
I sami rozumieli jak przy Tobie byli mali. 

Ty potrafiłeś z każdym człowiekiem    
prowadzić dialog, 
A w tych dyskusjach opierałeś się przede 
wszystkim o dekalog. 
Swoje niezłomne zasady wiary odważnie 
głosiłeś, 
I wszędzie gdzie byłeś potrzebny, po pro-
stu  byłeś. 
Ciebie szanowali nawet wrogowie            
i polityczni przeciwnicy, 
A dobra, które w ich sercach zasiałeś? – 
tego nikt nie zliczy. 
Twoje liczne pielgrzymki w najdalszych 
zakątkach świata, 
Głosiły  przesłanie do ludzi na dziś i na 
przyszłe lata. 
Biednych brałeś w obronę, z niesprawie-
dliwością walczyłeś, 
Wielkim orędownikiem pokoju na  całym 
świecie byłeś. 
Pierwszy jako papież   wkroczyłeś  do 
synagogi i meczetu, 
O przebaczenie prosiłeś za błędy         
Kościoła choć sam byłeś bez grzechu. 
Ty nam wolność przyniosłeś, komunizm 
obaliłeś , 
I jednym zdaniem na Placu Zwycięstwa 
naszą historię zmieniłeś. 
Pamiętamy jak  odważnie stanąłeś na 
naszej Polskiej Ziemi, 
I modliłeś się do Boga żarliwie -  niech 
się tu coś zmieni. 
Tyś imię Polski na całym świecie        
naprawdę  rozsławił, 
A naszą dumę narodową na piedestał 
postawił. 
Ty  góry i narty kochałeś  i tego się nie 
wstydziłeś, 
Ukradkiem łzy ocierałeś, gdy u Górali    
w  naszych Tatrach byłeś.  
A jednak trzynastego maja świat zamarł 
pełen lęku i przerażenia,  

Bowiem ktoś strzelił do Ciebie na Placu 
św. Piotra , to nie do uwierzenia. 
I tylko Matka Boska – Twoja patronka      
i cud to sprawił, 
Że nam Ciebie na dalsze lata  przy życiu   
zostawił. 
Twoje cierpienie  było przecież ciągle  
pełne symboli, 
Znosiłeś je bez szemrania,  chociaż    
wiedziałeś jak bardzo  boli. 
Tyś  Polski  Sejm i Senat zaszczycił swoją 
obecnością, 
I potrafiłeś rozmawiać z władzami            
z ogromną  godnością. 
Słowa, myśli i nauka Twoja               
przekazywana  dyskretnie, 
Wycisnęły  na nas swe piętno,                  
a   przykłady były  sugestywne                  
i konkretne. 
I nagle świat się zatrzymał, wszyscy   
patrzą ze łzami i uczuciem                  
niedowierzania, 
Czy to możliwe aby ten Wielki Człowiek   
Jan Paweł II  odszedł do Domu Pana? 
Majątku nie miał , nie przywiązywał do 
niego wagi, kazał pochować się      
skromnie,  
Ale największy spadek po sobie dla nas  
zostawił-  miłość , bo ludzi kochał  
ogromnie. 
Po kilku latach Twoja rychła beatyfikacja 
sprawiła nam dużo radości, 
Bo mieliśmy swojego błogosławionego     
i to był wstęp do uznania Twojej        
świętości. 
Cały  świat Cię wielbi, za Twoją przyczy-
ną chorzy odzyskują zdrowie, 
Ale my Twoi rodacy za cały Twój pontyfi-
kat-  dziękujemy Panu Bogu i Tobie. 
                           

Kalety, dnia 4  kwietnia 2014r.                                            
Maria   Rogocz                          

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ „JAN PAWEŁ II. DROGA DO ŚWIĘTOŚCI” 
W dniach 27 kwietnia-8 maja w Domu Para-
fialnym przy Kościele św. Józefa w Kaletach- 
Jędrysku Wspólnota Odnowy w Duchu Świę-

tym oraz mieszkańcy Kalet– ludzie dobrej 
woli- organizują wystawę poświęconą       

świętemu Janowi Pawłowi II.  
Wystawa zostanie udostępniona  

zwiedzającym w dzień kanonizacji-  
niedzielę 27 kwietnia.  

Zapraszamy!  
 

        Halina Howaniec 
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J adąc, bądź spacerując drogą, która 
wiedzie spod krzyża w Kuczowie   

w kierunku nieczynnego obecnie mostu 
na Małej Panwi, pewnie niejednokrot-
nie wielu czytelników mijało niepozor-
ne, wtopione w leśną zieleń, zabudowa-
nia stojące kilkanaście metrów przed 
wspomnianą przeprawą rzeczną. Par-
terowy dom przy drodze, choć dziś nie 
wyróżniający się zbytnio, ma jednak 
swoje tajemnice.  
    Jego właściciele– ród Lubosów- od 
ponad dwóch setek lat (a być może dłu-
żej) wpisywali się w lokalną historię gmi-
ny Truszczyca i okolicy wydając spośród 
siebie postacie bardziej bądź mniej zna-
mienite, zawsze jednak powszechnie sza-
nowane i darzone respektem.  
    Historia nadania Lubosom terenów nad 
Małą Panwią w Truszczycy ginie w mro-
kach dziejów. Rodzinne, przekazywane   
z dziada pradziada, opowieści, zostawiły 
ślad żygliński. Aby uwiarygodnić nieco 
ten wątek wystarczy zerknąć w księgi 
metrykalne parafii w Żyglinie, gdzie to 
nazwisko pojawia się dość systematycz-
nie. Tak jest też zresztą w wielu innych 
ościennych parafiach, a, że wzmianki      
o Lubosach sięgają XVII wieku i skupio-
ne są w dość wąskim kręgu obejmującym 
najpierw część dzisiejszego powiatu tar-
nogórskiego, a następnie Piekary Śląskie 
i Bytom, można wysnuć ostrożną hipote-
zę, że sprowadzenie tej rodziny w te wła-
śnie okolice miało jakiś związek z  obję-
ciem władzy nad interesującym nas tere-
nem przez hrabiów, a potem książąt 
Henckel von Donnersmarck.  
    Hencklowie przybyli na Śląsk, biorąc 
we władanie późniejsze bytomskie pań-
stwo stanowe, w czasach wyniszczającej 
Europę wojny trzydziestoletniej (1618-
1648). Pierwotną siedzibą rodu był Spiski 
Czwartek (niem. Donnersmark) leżący   
w okolicach Lewoczy na dzisiejszej Sło-
wacji.  Za „stolicę” swoich, zyskanych 
jako zadośćuczynienie za pożyczki zacią-

gane przez Habsburgów na bezu-
stanne zmagania z Turkami, dóbr 
obrali sobie Świerklaniec z tamtej-
szym starym zamkiem.  
    Być może wraz z Donnersmarc-
kami przybył też jakiś „praszczur”, 
protoplasta rodu Lubosów–  sło-
wacki chłop lub mieszczanin          
o popularnym imieniu Luboš       
(w słowackim i czeskim znaczy 
tyle, co: „lubiany”, „miły”). Z cza-
sem „ptaszek” nad literą s zaniknął, 
a imię stało się nazwiskiem. 

    Wspomniana wojna trzydziestoletnia 
była katastrofą dla większości Europy, 
zniszczenia nie ominęły również Śląska. 
Odłogiem stało wiele gospodarstw, pola 
od lat były ugorowane. W ten to najbar-
dziej prawdopodobny sposób rodzina 
Lubosów dostała od hrabiów von Don-
nersmarck najpierw w użytkowanie, na-
stępnie zaś, po uwłaszczeniu chłopów     
w Prusach (1811 rok),  na własność, kilka 
hektarów ziemi wraz z karczmą w Trusz-
czycy.  
    Piaszczysta gleba nie nadawała się za 
bardzo pod uprawy, choć w okolicznych 
lasach hodowano na polanach np. chmiel. 
(przywilej ten dostawali od miejscowych 
książąt głównie kuźnicy). Prawdziwym 
źródłem dochodu była jednak usytuowa-
na w bliskości kuczowskiej kuźnicy 
karczma, która dodatkowo stała niedale-
ko przeprawy na tzw. „kuczowskiej dro-
dze”. Przy niej też przebiegało najbliższe 
wówczas połączenie Kuczowa z Trusz-
czycą i dalej z Jędryskiem czy Bruśkiem. 
Po kuźnicy w Kuczowie nie ma dziś naj-
mniejszego śladu, jednak patrząc na poło-
żenie drogi biegnącej spod krzyża w stro-
nę mostu widać, że biegnie ona po spe-
cjalnym nasypie, na którym uważny ob-
serwator dojrzy charakterystyczne zielo-
ne bryłki– kawałki hutniczego żużlu. 
Nasyp, na którym dziś znajduje się droga, 
tak jak i niedaleki odcinek ulicy Tarno-

górskiej przy dawnym „piekiełku”          
w Miotku, to pozostałości grobli na sta-
wach kuźniczych. Ten w Kuczowie mu-
siał istnieć po jej lewej stronie (patrząc 
od krzyża). Po prawej, korzystając           
z energii spiętrzonej groblą wody, funk-
cjonowała kuczowska kuźnica, która, jak 
pisze w swojej „Officina Ferraria” Wa-
lenty Roździeński, leżała pomiędzy  mio-
dkowską i jędryskowską i była „barzo 
stara”. Zaginiony już dziś dokument miał 
potwierdzać istnienie kuźnicy w tym 
miejscu już w roku 1365, a jej właścicie-
lem bądź dzierżawcą był wówczas niejaki 
Hyncza Savorigocz–  z urodzenia Czech, 
co jednak w kontekście ówczesnej przy-
należności państwowej Górnego Śląska 
nie może zbytnio dziwić.   
    Wróćmy jednak do Lubosów i ich 
karczmy. Dziwna może się dziś wydać 
przypisanie tego terenu administracyjnie 
akurat do Truszczycy, od której  najbliż-
szych zabudowań dzieli go około 0,5 km. 
Tak jednak wówczas najwidoczniej prze-
biegało rozgraniczenie pomiędzy dobra-
mi Donnersmarcków i ziemiami panów 
na Lubszy. Inne koryto mogła mieć rów-
nież rzeka Mała Panew, wzdłuż której 
granica ta na opisywanym odcinku         
w większości przebiegała.  
    Karczma przy kuźnicy, jak już wyżej 
wspomniano, była niewątpliwie dochodo-
wym interesem. Pierwsza wzmianka na 
temat kuczowskiego zakładu przerabiają-
cego rudę żelaza, jak już wyżej wspo-
mniano, ma dotyczyć II poł. XIV wieku,  
i taki też zbliżony rodowód może mieć 
karczma. Walenty Roździeński tak oto 
opisał potrzeby kuźników w gestii 
„chłodzenia się po pracy”:  
 
 „Wszytko ogień popalił! Więc też mało 
dbamy 
O ozdobę, gdy piwo i gorzałkę mamy. 
Przecię u nas dobra myśl, nikt sie nie 
frasuje, 

Bo Bachus troskę z głowy 
wnet kuflem wybije. (…) 
Tymci kształtem takową  
gorączkę gasimy, 
Której z Wulkanowego ognia 
dostawamy, 
Bo tak barzo ten ogień     
wulkanowy suszy, 
Aż od te znoju wielkiego 
nudno bywa duszy.  
Przeto w ten czas zalewać 
trzeba upalone 
Serce piwem i duchy posilać 
zemdlone. 

Karczma w Truszczycy. Historyczna podróż po włościach rodziny Lubos 
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Fragment mapy opisywanego terenu z początków XVIII wieku. Widać na niej stawy na Małej Panwi w 
Zielonej, Miotku i Kuczowie. Miejscowości  oznaczone są,, jako hutnicze,  charakterystycznymi młotkami. 

Jacek Lubos 
(ciąg dalszy historii karczmy Lubosów już                

w majowym numerze „Biuletynu”) 
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 Więc gdy mamy pieniądze, śrebro abo 
złoto, 
Odkładamy mamonę tę [za] razem na to.  
A na kurz zaś węgielny, co gardło pluga-
wi 
Gorzałki używamy, bo nią wnet naprawi 
I brzuch chory, uśmierza w nim morzenie 
ciężkie,  
Strawi prędko potrawy złe w żywocie 
wszytkie.  
Na jutrzejszy sobie dzień nic nie zacho-
wujemy; 
Wszytko na raz, cokolwiek zarobim,   
strawimy. 
Bo u nas o bogactwo bynamniej nie   
dbają, 
Tylko na tym, co zjedzą i spiją,           
przestają.” 
(Walenty Roździeński „Officina ferraria, 
abo huta y warstat z kuźniami szlachetne-
go dzieła żelaznego” 1612.)  
    Wynika z powyższego ni mniej, ni 
więcej, fakt, iż pracownicy kuźni, z braku 
innych rozrywek, przepuszczali w miej-
scowych karczmach większość zarobio-
nych pieniędzy… 
   Lubos (lub Lubosowie) przejął gospodę 

od nieznanego nam z nazwiska poprzed-
niego właściciela, z nadania Donner-
smarcków. Na belce  stropowej izby re-
stauracyjnej do dziś widnieje data: 
„1824” z dopiskiem „Polotzek”, co może 
być świadectwem, że w tym właśnie cza-
sie obiekt został przebudowany, bądź 
postawiony na nowo. Oprócz sali w któ-
rej przyjmowano gości, w budynku mie-
ściła się kuchnia oraz pomieszczenia 
mieszkalne. Na podwórzu stało kilka 
zabudowań gospodarczych. 

    Podczas nie tak dawno przeprowadzo-
nych prac remontowych, w chałupie nad 
belką stropową, znaleziono też kolejną 
(po wspomnianym napisie) ciekawostkę– 
zeszyt, w którym karczmarz spisywał kto 
i kiedy brał na „kreskę”. Najciekawsze 

były jednak zapiski na ostatnich stronach 
starego zeszytu. Pod datami 1900 i 1902 
notujący zamieścił wzmianki o pobycie  
w okolicy cesarza Wilhelma II. Z tej dru-
giej, biorąc za dobrą monetę stwierdzenie 
„tu był”, można wyciągnąć wnioski, że 
odwiedził nawet samą karczmę Lubosów. 

   Cesarz jeździł wówczas często do Don-
nersmarcków do Świerklańca, nie jest 
więc wykluczone, że po polowaniu, które 
mogło się odbywać np. w okolicach pała-
cyku myśliwskiego Hencklów w Zielo-
nej, postanowiono wrócić do Neudka 
(taką nazwę nosił wówczas Świerklaniec) 
drogą przez Kuczów i Truszczycę. 
    Kilka dni po domniemanej wizycie      
w Truszczycy Wilhelm II świętował         

w świerklanieckim parku 
upolowanie 50-tysięcznej 
sztuki zwierzyny. Kamień 
upamiętniający to wydarze-
nie stoi do dziś przed Pała-
cem Kawalera. Na obelisku 
umieszczony jest napis: 
„Jego cesarska i królewska 

mość Wilhelm II ustrzelił   
w tym miejscu w dniu 02.12.1902 r. swo-
ją pięćdziesięciotysięczną sztukę białego 
bażanta. „       

Fragment mapy opisywanego terenu z roku 1883. Granica administracyjna pomiędzy Kuczowem                
a Truszczycą przekracza rzekę i na przestrzeni kilkuset metrów biegnie na północ od niej. 

Fragment belki stropowej z datą „1824” 

„Kajzer Wilhelm II był na gonie na fasany w roku 
1902.  22 nowember (listopada) tu był.” 
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Podziękowanie 
Jako rodzice Mateusza z całego serca  podziękować wszystkim licznie uczestniczącym w akcji „Dawcy Szpiku” de-
dykowanej naszemu synowi. 
Wasze zaangażowanie udowodniło, że Mateusz w tak ciężkiej chorobie nie został sam, ale zyskał wspaniałych przy-
jaciół, którzy zdecydowali się podarować cząstkę siebie dla Niego lub innych chorych na białaczkę. Zarejestrowały 
się 643 osoby. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy aby pomóc naszemu Synowi i ocalić mu życie. Teraz pozosta-
ło nam modlić się i czekać, aż znajdzie się genetyczny bliźniak dla Mateusza. 
Cokolwiek byśmy nie powiedzieli i nie uczynili– będzie to za mało, aby wyrazić wdzięczność wobec tych, którym ży-
cie naszego Syna nie jest obojętne. 
Raz jeszcze BARDZO DZIĘKUJEMY tym, którzy przybyli zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. 
Wszystkim,  którzy przyczynili się do przeprowadzenia akcji i wyrazili chęć  pomocy. Dziękujemy Fundacji DKMS, 
Pani Doktor Iwonie Kowalskiej– Kubala i jej personelowi medycznemu, pani dyrektor Bożenie Dziuk, pani dyrektor 
Dorocie Mańczak, panu burmistrzowi miasta Kalety Klaudiuszowi Kandzia oraz pracownikom Urzędu Miejskiego, 
Księżom, Nauczycielkom, Uczniom ZSiP w Miotku oraz Szkoły Policealnej nr 1 w Tarnowskich Górach, panu Toma-
szowi Kosik, Telewizji TVS z Katowic, Radiu „Piekary”, Radiu „Katowice”, Radiu „Fest”, darczyńcom: Markowi Labus, 
Zajazdowi „U Rzepki”, Damianowi Maruszczykowi, Januszowi Bien, Jackowi Olek, Jolancie Szczeć– catering „Jolka”, 
restauracji „Gościnna” (A., D., K. Więcek), a także: pani Annie Bawełek, pani Sabinie Ćwieląg, zespołom muzycz-
nym, panu Tomysowi za udostępnienie busa do przejazdu Miotek– Kalety. 

Rodzice wraz z Mateuszem        

 

 

 

 

 

Jubileusz pracy twórczej  
Małgorzaty Brol 

    W sobotę 22 marca br. w sali widowi-
skowej Miejskiego Domu Kultury w Ka-
letach odbyło się spotkanie podsumowu-
jące 10 lecie pracy twórczej Pani Małgo-
rzaty Brol. Pani Małgorzata jest miesz-
kanką naszego miasta i dała się poznać 
jako autor wielu powieści, opowiadań, 
wierszy, jak również bajek dla dzieci.  
   Ostatnia powieść pt. "Brzoza – drzewo 
dzieciństwa Pani X" została wydana na-
wet na rynek krajowy, co jest wielkim 
sukcesem dla samej autorki, ale również 
promocją dla naszego miasta. Twórczość 
Pani Małgorzaty stała się już niejako wi-

zytówką Kalet – Leśnego Zakąt-
ka Śląska. 
Z całym dorobkiem artystycz-
nym autorki mieszkańcy naszego 
miasta mogą zapoznać się sięga-
jąc po jej książki w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kale-
tach. Gratulujemy Pani Małgo-
rzacie dotychczasowych osią-
gnięć i życzymy wiele radości ze 
swojej pasji. 
    W sobotnim spotkaniu udział 
wzięli rodzina i przyjaciele Pani 
Małgorzaty,     a także przedsta-
wiciele władz samorządowych na czele z 
Burmistrzem Miasta Kalety Klaudiuszem 
Kandzia oraz radnymi: Eugeniuszem 
Ptakiem, Janiną Perz, Mirosławą Potem-
pą oraz Marią Wiatrek. 

Agnieszka Kwoka 
 

Wernisaż wystawy fotografii 
Aleksandra Załęskiego  
"Na nieludzkiej ziemi"  

    W poniedziałek 24 marca w Miejskim 
Domu Kultury odbył się wernisaż wysta-

wy fotografii dawnego mieszkańca 
naszego miasta, emerytowanego 
fotografa-dokumentalisty Komen-
dy Głównej Policji Aleksandra 
Załęskiego. 
    Gości wystawy powitali bur-
mistrz Klaudiusz Kandzia oraz 
sam autor, który na tę okazję przy-
jechał do Kalet z Warszawy. Pan 
Aleksander wspomniał stare dzie-
je, kiedy to pracował przez kilka 
miesięcy jako instruktor na tej 
samej sali, w której obecnie usta-
wiono ekspozycję. Następnie po-

dzielił się z przybyłymi przeżyciami, 
jakich doznał w 1991 i 1995 roku pod-
czas prac ekshumacyjnych w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje. Opowiedział hi-
storię swojej rodziny związaną z wyda-
rzeniami 1939 i 1940 roku (dziadek 
Aleksandra Załęskiego został rozstrzela-
ny przez NKWD, wujek oficer zginął     
w Katyniu). 
     Do kaletańskiego wątku zamordowa-
nych na wschodzie nawiązał też rzecznik 
kaletańskiego magistratu- inspektor Jacek 
Lubos, który przytoczył historię rodziny 
Lubosów z Truszczycy/ Kuczowa (jeden 
z jej przedstawicieli- policjant z Zaolzia- 
także zginął na wskutek zbrodniczego 
rozkazu Stalina z marca 1940 roku). 
    Zwiedzający wystawę długo z zadumą 
spoglądali na plansze ze zdjęciami rozpa-
miętując tragizm pomordowanych... 
Zdjęcia zrobiły wrażenie na wszystkich 
przybyłych. 
    Ekspozycja fotografii Aleksandra Załę-
skiego w sali słonecznej MDK udostęp-
niona była do nieodpłatnego zwiedzania 
do 5 kwietnia. 

(jal) 

   



 

  www.kalety.pl 

Str. 13 BIULETYN INFORMACYJNY, KWIECIEŃ 2014 

LKS Małapanew Kuczów z brązowym medalem 

We  wrześniu 2013 roku z inicjaty-
wy zaprzyjaźnionych fanów 

siatkówki z Kalet, Woźnik, Psar i Lubszy 
powstała drużyna KaWoLuPs.  
    Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Kie-
rownika drużyny Pana Dariusza Marczaka 
oraz uprzejmości i chęci wsparcia przez Pre-

zesa klubu LKS „Małapanew” Kuczów Pana Stanisława Nowa-
ka z dniem 05.02.2014 r. przekształciliśmy się w sekcję siatkar-
ską klubu z Kuczowa.  
   Drużyna jako pierwsze poważniejsze przetarcie sportowe 
potraktowała rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki w Dobro-
dzieniu (zostały prowadzone od listopada 2013 do marca 2014, 
szczegóły na stronie internetowej www.sportdobrodzien.pl/), 
które zakończyła na najniższym stopniu podium, co zostało 
przyjęte w drużynie jako duży sukces biorąc pod uwagę czas, 
który minął od rozpoczęcia wspólnych treningów. Należy rów-
nież wspomnieć, iż indywidualną nagrodę najlepiej serwujące-
go zawodnika ligi otrzymał nasz gracz Roland Płonka.  
    Obecnie sekcja siatkówki liczy 17 osób, docelowo ma się    
w niej znaleźć miejsce dla 20 zawodników. Dzięki ogromnemu 
wsparciu i zaangażowaniu wielu osób związanych z siatkówką 
w naszym mieście jesteśmy pełni nadziei chęci do dalszej pra-
cy. Miejmy nadzieję, iż nasze przyszłe plany związane z roz-
wojem siatkówki w naszym klubie będą stopniowo realizowane 
i napotkamy na swojej drodze samym pozytywnie nastawio-
nych do tej inicjatywy ludzi.  
    Serdecznie dziękujemy również za zaangażowanie w trenin-

gi Panu Mirosławowi Piecuchowi, który układa w sensowną 
całość naszą drużynę.  
    Więcej informacji na temat drużyny można znaleźć na na-
szym profilu (LKS Małapanew Kuczów) na 
www.facebook.com 

Marcin Popielarz  

Skład drużyny na ALS w Dobrodzieniu tworzyli:  
Mirosław Piecuch (trener), Tomasz Gros, Piotr Wiktor, Michał Więcławik, 

Bartek Pyszczek, Sebastian Nowak, Daniel Myrcik, Dariusz Marczak, Grzegorz 
Kot, Roland Płonka, Grzegorz Topoła, Dawid Kuc, Rafał Pniok, Marcin Popie-

larz (kapitan).  

Wernisaż grupy plastycznej   
INSPIRACJE  

    9 kwietnia 2014 r. w Galerii 
"Kałamarz" w Tarnowskich Górach od-
był się wernisaż prac grupy plastycznej 
"Inspiracje", której organizatorem było 
Stowarzyszenie Artystów Śląskich 
"Staś". 
    W wydarzeniu, prócz członków grypy, 
ich rodzin i przyjaciół, udział wzięli 
przedstawiciele kaletańskich władz samo-
rządowych: burmistrz miasta Klaudiusz 
Kandzia oraz radni Jan Klimek, Edward 
Drabik i Robert Gryc. Na wernisaż przy-
był również poseł na Sejm RP Tomasz 
Głogowski. 
Wystawę otworzył p. Mirosław Ogiński – 
pracownik Referatu Promocji Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach 

wraz z p. Jadwigą Miką, która pełni funk-
cję przewodniczącej grupy plastycznej 

„Inspiracje”. Pani Jadwiga serdecznie 
podziękowała wszystkim za zaszczy-
cenie swoją obecnością wernisażu 
oraz zaprosiła do zapoznania się z 
najnowszymi pracami wykonanymi 
p r z e z  c z ł o n k ó w 
„Inspiracji”: obrazami, rzeźbami, 
ceramiką oraz kartkami okoliczno-
ściowymi wykonanymi techniką per-
gamo. Podziękowała również wła-
dzom miejskim za okazywane wspar-
cie dla grupy, zarówno duchowe jak i 
materialne. 

    Burmistrz Kalet Klaudiusz Kan-
dzia, stwierdził, iż grupa „Inspiracje” jest 
jedną z najprężniej działających formacji 
w Kaletach, która w piękny sposób pro-
muje Leśny Zakątek Śląska. Obrazy 
członków grupy plastycznej zdobią gabi-
nety ważnych osobistości naszego woje-
wództwa, a także i kraju. Oznajmił, że 
grupa „Inspiracje” zawsze z chęcią i za-
angażowaniem bierze udział we wszela-
kich akcjach charytatywnych i dobro-
czynnych, za co również należą im się 
słowa podziękowania. Reasumując, zło-
żył całej grupie plastycznej najserdecz-
niejsze życzenia dalszej pomyślności 
oraz przekazał na ręce każdego z jej 

członków słodki upominek. 
    Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski 
również złożył grupie najlepsze życzenia 
dalszej pomyślności w pracy twórczej 
oraz poinformował, że także w jego gabi-
necie zawisły obrazy kaletańskiej grupy 
plastycznej „Inspiracje”. Pytany o możli-
wość pomocy w organizacji wystawy 
twórczości grup plastycznych powiatu 
tarnogórskiego w gmachu Sejmu w War-
szawie, stwierdził, że bardzo chętnie włą-
czy się w to działanie. 
    Mamy nadzieję, że uda się zorganizo-
wać taką wystawę w Warszawie. Byłaby 
to niesamowita promocja nie tylko samej 
grupy, ale i naszego miasta – Leśnego 
Zakątka Śląska. 
    Wystawę można oglądać w galerii 
„Kałamarz” w Tarnowskich Górach do 
końca maja br.  
 Agnieszka Kwoka 

Zawody o Mistrza Koła 
    Zarząd Koła PZW Kalety informuje, 
że zawody o Mistrza Koła odbędą się na 
zbiorniku Zielona Górna w niedzielę      
27 kwietnia. Zbiórka o godzinie 7.00 pod 
„grzybkiem”.  
   Zawody będą jednodniowe, czterogo-
dzinne. 

Jacek Lubos 
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D nia 25 marca do partnerskiego 
miasta Vitkov wyjechała ponad 

czterdziestoosobowa grupa mieszkań-
ców Kalet i Ustronia aby uczestniczyć 

w trzydniowych warsztatach dla 
przedsiębiorców i kandydatów na 
przedsiębiorców ubiegających lub pra-
gnących się ubiegać o środki europej-
skie na działalność gospodarczą. 
Warsztaty zorganizowane były przez 
Miasto Vitkov z funduszy unijnego 
programu „Europa dla Obywateli”. 

    Podczas pobytu uczestnicy wyjazdu 
mieli okazję odwiedzić wszystkie więk-
sze firmy z Vitkova i okolic, które rozwi-
nęły działalność dzięki pozyskanym z UE 
środkom- m.in. warsztaty mechaniczne, 
wytwórnię pelletu i eko- farmę w Kloko-
covie. Gospodarze pochwalili się także 
miejskimi inwestycjami- biogazownią 

oraz nowoczesną składnicą 
odpadów wraz z kompostow-
nią.  
    Wyjazdy przeplatane były 
prelekcjami- omówiono vit-
kovskie aplikowanie o środki 
zewnętrzne na różnego typu 
projekty, prezentacje multi-
medialne połączone z pokaza-
mi własnych wyrobów przed-
stawiły firmy „In-Sport-line” 
oraz „La Boheme Cafe”. 

Warsztaty dla przedsiębiorców w Vitkovie  

III Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny  

P rzy pięknej słonecznej pogodzie 
przyszło w sobotę 22 marca powi-

tać biegaczom wiosnę w Truszczycy.  
    Na starcie niemal 5 kilometrowej trasy 
pojawiło się około 20 zapaleńców, którzy 
rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych 
(po trzy wśród kobiet i mężczyzn).  
    Wśród gimnazjalistów zwyciężyli Ilo-
na Rudnicka i Dominik Ciomek, w kate-
gorii 17-39 lat Mirosława Bonk i Kamil 
Bezner, zaś w kategorii 40+ Grażyna 
Mazgaj i Jacek Lubos.  
    Po biegu, który od strony technicznej 
przygotował i poprowadził Pan Antoni 
Jeż, nastąpiło rozdanie pucharów i na-
gród ufundowanych przez Miasto Kalety, 

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach oraz Nadleśnictwo Świerklaniec.  
Dekoracji zwycięzców dokonali Bur-
mistrz Miasta Kale-
ty Klaudiusz Kan-
dzia oraz Wicewo-
jewoda Śląski An-
drzej Pilot.  
   Był czas na pa-
miątkowe zdjęcia    
i wspólne ognisko  
z pieczeniem kieł-
basek. Następna 
okazja do rywaliza-
cji dla biegaczy 
będzie już 24 maja, 

kiedy to w Zielonej wystartuje tradycyjny 
bieg w ramach ogólnokrajowej akcji 
"Polska Biega". (jal) 

P iłkarze Unii Kalety, po dość dobrym wio-
sennym starcie, przegrali wysoko dwa spo-

tkania pod rząd.  
   22 marca Unia zremisowała w Mstowie z Wartą 
2:2 (obie bramki strzelił Adrian Golec), tydzień 

później wygrała u siebie 2:0 z Liswartą Lisów (bramki: Dariusz 
Brzenska, Arnold Imiołczyk), zaś 5 kwietnia poległa z krete-
sem w Kościelcu przegrywając z Lotnikiem aż 0:5, a 12 kwiet-
nia uległa u siebie Pogoni Kamyk 0:4. 
    Ostatnie wyniki sprawiły, że po rozegraniu 20 spotkań ze-
spół Unii spadł w tabeli na dziewiąte miejsce. „Stan konta” 
Unii to 29 punktów i stosunek bramek 30-27 (osiem wygra-
nych, pięć remisów, siedem przegranych). 
   19 kwietnia Unia zagra w Rzerzęczycach z przedostatnim    
w tabeli Orkanem, 26 kwietnia u siebie z Wartą Kamieńskie 
Młyny, 30 kwietnia w Pankach z miejscowym KS, 3 maja         
u siebie ze Zniczem Kłobuck, zaś 10 maja, również u siebie,     
z Orłem Kiedrzyn  

Zadyszka piłkarzy Unii Czołówka ucieka Małejpanwi 

M ałapanew Kuczów spadła na wiosnę     
z podium i po ostatniej przegranej        

z Dragonem w Rusinowicach jest coraz dalej 
od prowadzącego duetu Dragon– LKS Żwirex 
Hadra. 

    Spotkanie z Dragonem było pierwszym wiosennym przetar-
ciem piłkarzy z Kuczowa. W pierwszej kolejce Małapanew 
pauzowała. 
   Obecnie, po rozegraniu  11 meczów, piłkarze z Paderewskie-
go zgromadzili 18 punktów, co daje im piątą pozycję w tabeli 
lublinieckiej B- klasy (stosunek bramek 18-15, pięć zwycięstw, 
trzy remisy, trzy porażki). Wygrywając w Strzebiniu 4:2      
kuczowian „przeskoczył” w tabeli lepszą różnicą bramek ze-
spół Unii Lisowice 
    27 kwietnia Małapanew zagra u siebie z LKS Wierzbie,       
4 maja w Strzebiniu z Victorią, 11 maja u siebie z Orłem Pa-
wonków. 

Jacek Lubos Jacek Lubos 
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(jal) 

(dokończenie ze str. nr 1) 
    Spotkanie odbyło się w gabinecie bur-
mistrza miasta Kalety. Oprócz włodarza 
miasta, jako reprezentanci strony kaletań-
skiej, wzięli w nim udział: przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego: Marek 
Parys i Jacek Lubos (ten ostatni jako peł-
nomocnik burmistrza ds. Cittaslow).  
    Komisyjne zatwierdzenie samooceny 
było jednym z ostatnich etapów na dro-
dze przystąpienia naszego miasta do Sto-
warzyszenia Miast Cittaslow. Komisja 
dokonała oceny kryteriów i wymagań 
niezbędnych do certyfikacji. Na podsta-
wie dokumentów potwierdzono zawarte 
w ocenie informacje ze stanem faktycz-
nym. Po weryfikacji ustalono, że Kalety 
spełniają kryteria Cittaslow w 67,43 %. 

Tak więc protokolarnie podwyższono 
nam samoocenę o 3,8%. Do przystąpienia 
miasta kandydującego do sieci konieczne 
jest przekroczenia 50% w wymaganej 
skali punktów. Po spotkaniu część dele-
gacji zwiedziła zabytkową kopalnię wę-
gla kamiennego „Guido” w Zabrzu.  
    Zatwierdzenie Kalet w roli członka 
Cittalow nastąpi podczas zebrania Pol-
skiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, 
które odbędzie się w Rynie przy okazji 
Festiwalu Miast Cittaslow w dniach 23-
25 maja br. Wręczenie certyfikatu człon-
kowskiego pieczętującego nasze wielo-
miesięczne starania o członkostwo będzie 
miało miejsce podczas spotkania władz 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Cit-
taslow w Midden- Delfland w Holandii 
20 czerwca br.  

    Przypomnijmy, iż Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Miast Cittaslow jest or-
ganizacją non profit i jej celem jest pro-
mowanie i rozpowszechnianie kultury 
dobrego życia poprzez badania, ekspery-
mentowanie, stosowanie rozwiązań doty-
czących organizacji miasta. Ruch Cit-
taslow narodził się w 1999 r. z pomysłu 
Paolo Saturniniego, burmistrza Greve di 
Chianti we Włoszech oraz burmistrzów 
innych niewielkich miasteczek i przyjęty 
został przez Prezydenta Slow Food         
w celu rozszerzenia filozofii Slow Food 
na społeczności lokalne, przybliżenia ich 
do koncepcji dobrego życia oraz przenie-
sienia tej koncepcji w praktyce do życia 
codziennego.  

Kalety pierwszym w południowej Polsce miastem członkowskim Cittaslow!  

17  marca 2014 r., z wizytą do na-
szego miasta przybył Marszałek 

Województwa Śląskiego Mirosław Se-
kuła oraz I Wicewojewoda Śląski An-
drzej Pilot. 
    Pierwszym punktem wizyty było spo-
tkanie z władzami samorządowymi        
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kale-
tach. W trakcie spotkania z radnymi zo-
stała przedstawiona prezentacja multime-
dialna o mieście Kalety, inwestycjach 
realizowanych z udziałem środków z UE 

oraz działaniach naszego miasta zmierza-
jących do członkostwa w Międzynarodo-
wej Sieci Miast Dobrego Życia Citta-
solw. Prezentację przedstawił rzecznik 
prasowy UM w Kaletach– inspektor Ja-
cek Lubos. 
    Marszałek zwrócił uwagę na to, że 
przyszłość Kalet i ich rozwój widzi           
w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
często rodzinnych, które prowadziłyby 
innowacyjną działalność, wyróżniającą je 
na tle województwa, a nawet i kraju. Tym 
bardziej, że      w nowym Regionalnym 
Programie Operacyjnym Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020, na 
takie właśnie projekty kładziony bę-
dzie nacisk. 
    Następnym punktem spotkania była 
wizytacja w terenie projektów unij-
nych realizowanych przez miasto Ka-
lety. Odwiedzono Miejskie Przedszko-
le nr 1 w Kaletach oraz Zespół Szkół     
i Przedszkola w Miotku, gdzie wyko-

nane zostały termomodernizacje wraz      
z montażem kolektorów słonecznych 
oraz wymianą źródła ciepła. Kolejną in-
westycją realizowaną ze środków euro-
pejskich, którą odwiedzono był stadion 
miejski, gdzie aktualnie trwają prace mo-
dernizacyjne. Marszałek wyraził nadzie-
ję, że miasto upora się z wszystkimi dzia-
łaniami w wyznaczonym terminie i już 
wkrótce wspomniane inwestycje przyczy-
nią się do oszczędności energii i ograni-
czenia niskiej emisji.  

Wizyta Marszałka Województwa Śląskiego oraz I Wicewojewody Śląskiego w Kaletach  

Marek Parys 

    Oprócz polskiej grupy w warsztatach 
uczestniczyła także reprezentacja innego 
partnerskiego miasta Vitkova- Vrbove na 
Słowacji. 
    Część „techniczną” warsz-
tatów wzbogaciła wycieczka 
nowo otwartą ścieżką dydak-
tyczną „Dziedzictwo Łup-
ków” (Dedictvi Bridlice), 
którą poprzedziło zwiedzenie 
mini- muzeum wydobycia 
tego surowca w Zaluznem. 
    Wyjazd na pewno nie po-
zostanie bez wpływu na dzia-
łalność gospodarczą naszych 

przedsiębiorców w Kaletach, którzy wy-
wieźli z Vitkova wiele dobrych wzorców. 
W maju do Kalet, także w ramach pro-

gramu „Europa dla Obywateli”, przyjadą 
przedsiębiorcy z Vitkova. 

Jacek Lubos 
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Już czwarty rok z rzędu 
Miasto Kalety pozyskało 

środki zewnętrzne na pracę 
animatora kaletańskiego 

Orlika  

D zięki środkom finansowym w wy-
sokości 9.000,00 zł pozyskanym 

przez Miasto Kalety z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach progra-
mu "Animator - Moje Boisko Orlik 
2012", na kaletańskim Orliku już 
czwarty rok z rzędu prowadzone będą 
profesjonalne zajęcia sportowe. 
    W tym roku, na naszym Orliku praco-
wać będzie aż dwóch animatorów, co      
z pewnością przełoży się na atrakcyjność 
zajęć sportowych.  
    Praca animatorów będzie dofinanso-
wywana od marca do listopada tego roku. 
Zatrudnieni w ramach programu animato-
rzy przygotują profesjonalny program 
zajęć, między innymi z piłki siatkowej, 
nożnej, ręcznej i koszykówki.  

Marek Parys 

Z  końcem lutego br. zakończono 
prace projektowe dla pierwszego 

etapu zagospodarowania i przebudowy 
zdegradowanego obszaru śródmieścia 
na "Mały Rynek" w Kaletach.  
    Autorem projektu jest Pan mgr inż. 

arch. Henryk Dragon z zespołem branży-
stów. Koncepcje rozwiązań zagospodaro-
wania tego miejsca były już wcześniej 
prezentowane na naszej oficjalnej stronie 
miasta Kalety.  
    W dniu 5 marca br. po przygotowaniu 
wniosku i skompletowaniu niezbędnych 
dokumentów, złożono w Starostwie Po-
wiatowym w Tarnowskich Górach wnio-
sek o pozwolenie dla przedmiotowej 
przebudowy. W najbliższym czasie spra-
wa realizacji inwestycji będzie poruszana 
na komisjach Rady oraz na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej w Kaletach.  

Zagospodarowanie terenu  w centrum miasta na "Mały 
Rynek" w Kaletach coraz bliżej  

Jan Potempa 

Kolejny rok bez zmiany    
ceny ścieków  

M ożliwe było zweryfikowanie 
przez Burmistrza taryfy, która 

utrzymuje na tym samym poziomie 
cenę ścieków w mieście na kolejny rok.  
    Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 
głosowane będą projekty uchwał w spra-
wie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla Miasta Kale-
ty oraz w sprawie dopłat dla taryfowych 
odbiorców usług odprowadzania ścieków. 
Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 
maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 ro-
ku.  

(jal) 

W  dniu 25 marca 2014 r. odbył 
się odbiór końcowy zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc 
postojowych w pasie drogowym ulicy 

Pokoju w Kaletach”.  
    Powstało jedenaście miejsc w tym jed-
no dla osoby niepełnosprawnej.  
    Częściowo kostkę brukową na powsta-

ły parking w ilości 12 
palet, co daje 154,8 
m2, ufundował Pan 
Zygfryd Peła, za co 
władze miasta dzięku-
ją.  
    Nowe miejsca par-
kingowe wraz  z chod-
nikiem przyczynią się 
znacząco do poprawy 
bezpieczeństwa w tam-
tym rejonie, a co naj-
ważniejsze znacząco 

zwiększy się ilość miejsc postojowych   
w naszym mieście.  

Jan Potempa 

Parking przy ul. Pokoju już czynny  

W  dniu 10.03.2014 r. został 
dokonany odbiór techniczny 

prac mających na celu wykonanie 
termomodernizacji budynku świe-
tlicy środowiskowej „PRZYSTAŃ” 
przy ul. 1 Maja (Osiedle) w Kale-
tach.  
    Docieplenie budynku z nową ele-
wacją poprawi wizerunek naszego 
Miasta oraz zmniejszy znacząco kosz-
ty ogrzewania obiektu. Jest to już ko-
lejna inwestycja polegająca na termo-

modernizacji budynku komunalnego       
w naszym Mieście.  

Nowy image świetlicy środowiskowej „Przystań”  
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24 .03.2014 r. likwidator KZCP     
w Kaletach sprzedał kolejną 

nieruchomość w ramach prowadzonego 
procesu likwidacji KZCP.  
    Zbył nieruchomość zabudowaną budyn-
kami po Wydziale Papierni, Celulozowni  
i Kotłowni o powierzchni 1,9701 ha. Nie-
używane budynki i budowle na sprzedanej 
nieruchomości były w bardzo złym stanie 
technicznym.  
    Ze sprzedaży tej nieruchomości miasto 
otrzymało kwotę 30 000 zł i zyskało no-
wego podatnika. Powyższa kwota zmniej-
szyła zadłużenie KZCP wobec miasta, 
które obecnie wynosi 80 206 zł. Transak-
cja ta jest również szansą na uporządko-
wanie terenu po byłej fabryce z budyn-
ków, które obecnie są w bardzo złym sta-
nie technicznym i nie nadają się do dal-
szego zagospodarowania.  

Teren po KZCP  
 znalazł nowego inwestora  

U przejmie informujemy, że Komi-
sja Konkursowa wyłoniła Lide-

rów Przedsiębiorczości gminy Kalety 
w poszczególnych kategoriach. 
 

  Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości 
gminy Kalety 2013” otrzymują: 
  

Kategoria: Gastronomia – FAUSTYN 
SUROWIEC; RESTAURACJA-
PIZZERIA „CATTANI”  
z siedzibą: 42-660 Kalety, ul. 1 Maja  
nr 10, 
 

Kategoria: Usługi-Produkcja –MAREK 
JELONEK,  EKO-TECH  
z siedzibą: 42-660 Kalety, ul. Rzeczna 
 nr 47,   
 

Kategoria: Handel – JACEK OLEK; 
SKLEP SPOŻYWCZY  
„DELIKATESY”  

z siedzibą: 42-660 Kalety, ul. 1 Maja 5G, 
  
 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 
 

 Uroczyste wręczenie gratulacji oraz na-
gród odbędzie się na majowej sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach. O terminie powia-
domimy zwycięzców listownie. Relację z 
uroczystości zamieścimy na stronie inter-
netowej oraz na łamach biuletynu. 
 

 Konsumenci mogli głosować na swojego 
ulubionego przedsiębiorcę. Wśród osób, 
które nadesłały kupony lub głosowały za 
pośrednictwem Internetu komisja wylo-
sowała następujące osoby, które zostaną 
nagrodzone wraz z laureatami konkursu: 
1. Pan Marcel Kupilas, 
2. Pan Marcin Popa, 
3. Pan Michał Kowolik.   
  Aleksandra Wilk 

Konkurs o tytuł Lidera Przedsiębiorczości  
Gminy Kalety 2013 rozstrzygnięty 

U rząd Miejski w Kaletach infor-
muje, że najemcy lokali komunal-

nych i socjalnych, którzy znaleźli się    
w trudnej sytuacji finansowej mogą 
odpracować swój dług (czynsz) powsta-
ły wobec Miasta Kalety.  
    Osoby, które z różnych przyczyn ży-
ciowych zalegają ze spłatą zadłużenia    
w zajmowanych mieszkaniach znajdują-
cych się w zasobach Miasta Kalety, mogą 
wykonując różne prace porządkowe roz-
liczyć się ze swoich zobowiązań.  
    Celem uzyskania szczegółowych infor-
macji prosimy zgłaszać się w Urzędzie 
Miejskim w Kaletach (pokój nr 12), bądź 
o kontakt pod numerem telefonu:           
34/ 352 76 40.  

Informacja dotycząca    
możliwości odpracowania 

zaległości względem miasta  

M iejski Ośrodek 
Pomocy Spo-

łecznej w Kaletach 
wydaje karty informa-
cyjne pod nazwą 

„Pudełko życia” . 
    Karty te zawierają krótkie informacje      
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, 
danych kontaktowych rodziny. Umiesz-
cza się je w mieszkaniu w miejscach wi-
docznych np. na lodówce w kuchni. Karta 
stanowić ma źródło informacji w momen-
tach zagrożenia życia tj. w czasie nagłej 
wizyty lekarskiej, przyjazdu pogotowia 
ratunkowego itp.  

    Pomysłodawcą wprowadzenia ww. 
kart w naszym mieście jest P. Janusz Ma-
ruszczyk –pracownik Urzędu Miasta       
w Kaletach oraz prezes Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom po Leczeniu Onkolo-
gicznym.  
    Karty informacyjne ”Pudełka życia” są 
do odbioru w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kaletach ( pokój nr 7a       
w budynku Urzędu Miejskiego w Kale-
tach) oraz u lekarzy rodzinnych. Szanow-
ny mieszkańcu Kalet zgłoś się po kartę 
informacyjną i zadbaj o swoje życie         
i życie swojej rodziny.  
 

Renata Czudaj  
 kierownik MOPS Kalety  

"Pudełko życia" w Miejskim Ośrodku Pomocy  
Społecznej w Kaletach  

Z  przyjemnością informujemy, że 
Miasto Kalety otrzymało dofinan-

sowanie z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki na naukę pływania dla uczniów 
klas III kaletańskich szkół podstawo-
wych. 
   Projekt realizowany będzie od września 
do listopada 2014 r. na krytych basenach 
wchodzących w skład Parku Wodnego   
w Tarnowskich Górach. Łącznie zapla-
nowano 10 wyjazdów po 2 godziny lek-
cyjne. Wartość projektu wyniosła 13.500 
zł. Dotacja w wysokości 6.750 zł. - co 

stanowi 50% wartości zadania oraz 
wkład własny Miasta Kalety – również 
50%, przeznaczone zostaną na naukę 
pływania dla dzieci pod okiem wyspecja-
lizowanych instruktorów. Celem zadania 
jest wyrównanie szans uczniów z mniej-
szych miejscowości poprzez zapewnienie 
im dostępu do nowoczesnych obiektów 
sportowych, a także bezpłatny dostęp do 
fachowej obsługi instruktorskiej. Wnio-
sek do Ministerstwa opracował i złożył 
Referat Pozyskiwania Środków Urzędu 
Miejskiego w Kaletach.  

Kalety otrzymały prawie 7.000 zł. dofinansowania na   
naukę pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych  

Bezpłatne porady prawne  

Najbliższy dyżur prawnika w Filii Biu-
ra Poselskiego Tomasza Głogowskiego 
w Kaletach (ul. Lubliniecka 2, MDK) 

odbędzie się 30 kwietnia (środa). Porad 
udziela adwokat Mariusz Jakubowski. 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację 
terminu telefonicznie (699 237 471,   
32 768 86 11) oraz przygotowanie 
wszystkich materiałów pomocnych     

w rozpoznaniu istoty sprawy.  
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Burmistrz Miasta Kalety ogłasza 
drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym 
użytkowaniu gruntu, stanowiącego własność gminy Kalety. 
Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 75,75 m2 ;położony jest w Kaletach przy ul. Fabrycznej nr 9, opisany w księdze 
wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00092778/4, usytuowany na II piętrze budynku wie-
lorodzinnego i składa się z: 
-pokoju o powierzchni 35,39 m2 
-pokoju o powierzchni 16,29 m2 
-kuchni o powierzchni 16,47 m2 
-łazienki o powierzchni 5,65 m2 
-przedpokoju o powierzchni 1,95 m2 
oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej 15,77 m2 wraz z udziałem w prawie wieczystego użyt-
kowania gruntu oznaczonego jako działka nr 15 o powierzchni 0,3545 ha, obręb 4 Kalety, opisana w księdze wieczystej Sądu 
Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00091915/0. 
Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu wyno-
si 45 000 zł. 
    Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki 
i Wigury 2, II piętro. 
    Wadium w wysokości 5 000 zł. należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku:  
47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 17 kwietnia 2014 r. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu. 
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawar-
ciem umowy notarialnej. Koszt spisania umowy ponosi nabywca. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego lokalu mieszkalnego odbył 
się w dniu 14 lutego 2014 roku. 
Informacji związanych z przetargiem, w tym o oględzinach lokalu, 
można uzyskać w pokoju nr 25 lub pod numerem telefonu 34 352 76 
50. 
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. 

Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  
nieruchomości- lokalu mieszkalnego wraz z udziałem  

w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącego własność gminy Kalety 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Kaletach za 2013 rok  

W  składzie Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych znajduje się siedem 
osób. W 2013 r. komisja odbyła 13 po-
siedzeń, z czego za 6 członkowie Komi-
sji nie pobrali wynagrodzenia.         
    W 2013 r. komisja wezwała 19 osób    
z których 6 osób się zgłosiło na posiedze-
nia komisji. Z ww. osobami przeprowa-
dzono rozmowy motywacyjne do podję-
cia leczenia odwykowego. Osoby były 
wzywane na posiedzenie komisji na 
wniosek rodziny, pracowników socjal-
nych MOPS w Kaletach, Policji oraz 
pedagogów szkolnych. 
    Wezwane osoby otrzymały skierowa-
nie do uczęszczania w zajęciach terapeu-
tycznych do Kaletańskiego Stowarzysze-
nia Rodzin Abstynenckich „Twoja Szan-
sa”, a także na zajęcia z Certyfikowanym 

Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. 
    Z zajęć z Specjalistą Psychoterapii 
Uzależnień, które odbywały się w budyn-
ku Urzędu Miasta, w 2013 roku skorzy-
stało 19 osób. 
    W roku 2013 r., na wniosek Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kaletach, Sąd Rejono-
wy w Tarnowskich Górach prowadził 
postępowania w sprawie dot. wyda-
nia Postanowień o zobowiązaniu 
do poddania się leczeniu odwykowe-
mu dla 2 mieszkańców Kalet. 
    Względem jednego mieszkańca nasze-
go miasta, Sąd Rejonowy w Tarnowskich 
Górach, umorzył ww. postępowanie ze 
względu na fakt, iż upłynął okres dwóch 
lat od uprawomocnienia się postanowie-
nia orzekającego obowiązek poddania się 
leczeniu odwykowemu. 

    Komisja wydała 9 pozytywnych posta-
nowień dotyczących pozwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych. 
    Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, przyłączyła 
się również do Programu „Bezpiecznie – 
chce się żyć” realizowanego przez Krajo-
we Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego wraz z Komendą Powiatową 
Policji w Katowicach, pokrywając koszty 
dojazdu oraz zakup biletów wstępu dla 
mieszkańców Kalet. 
    Ponadto członkowie Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Kaletach w 2013 r., uczestni-
czyli w spotkaniach Zespołu Interdyscy-
plinarnego, który zajmuje się sprawami 
dot. przemocy w rodzinie. 

Ewa Mikołajewska– Haiska 
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W  dniu 20 marca 2014 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Kaletach odbyła się XXXVII sesja 
Rady Miejskiej w Kaletach. Obradom 
przewodniczył Pan Eugeniusz Ptak –
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz   
z Ryszardem Sendlem pełniącym funk-
cję wiceprzewodniczącego RM. 
    W obradach udział wzięło 15 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał. 
    W pierwszych punktach porządku ob-
rad wręczono nagrody laureatom Kon-
kursu Wiedzy o Języku Polskim, a radny 
sejmiku wojewódzkiego Andrzej Sławik 
przedstawił radnym prezentację dotyczą-
cą projektu utworzenia Centrum Doku-
mentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku, przedmiotem które-
go jest przebudowa i adaptacja budynku 
dworca kolejowego w Radzionkowie, 
umożliwiająca organizację ekspozycji 
upamiętniającej dzieje i losy deportowa-
nych.  
    Następnie sprawozdania z działalności 
w okresie międzysesyjnym przedstawili 
przewodniczący Rady Miejskiej Euge-
niusz Ptak oraz burmistrz Klaudiusz Kan-
dzia. 
 

W kolejnych punktach porządku obrad 
radni podjęli następujące uchwały: 
Nr 317/XXXVII/2014 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2014 rok. 
Nr 318/XXXVII/2014 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2014-2023. 
Nr 319/XXXVII/2014 w sprawie przyję-
cia „Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 

Nr 320/XXXVII/2014 w sprawie przyję-
cia „Gminnego Programu Profilaktyki      
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2014 rok”. 
Nr 321/XXXVII/2014 w sprawie przyję-
cia „Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii w Gminie Kalety na 
2014 rok.” 
Nr 322/XXXVII/2014 w sprawie za-
twierdzenia taryfy na zbiorowe odprowa-
dzenie ścieków dla Gminy Kalety. 
Nr 323/XXXVII/2014 w sprawie dopłaty 
dla taryfowych odbiorców usług z zakre-
su zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
Nr 324/XXXVII/2014 w sprawie wyra-
żenia zgody na wynajem lokalu użytko-
wego. 
Nr 325/XXXVII/2014 w sprawie wyra-
żenia pozytywnej opinii Rady Miejskiej 
w Kaletach dotyczącej projektu uchwały 
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 
w sprawie podziału Powiatu Tarnogór-
skiego na okręgi wyborcze. 
Nr 326/XXXVII/2014 w sprawie trybu 
udzielania oraz rozliczania dotacji dla 
szkól niepublicznych, przedszkoli niepu-
blicznych i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kon-
troli prawidłowości ich wykorzystywa-
nia. 
 

    W trakcie obrad radni przyjęli spra-
wozdania za 2013 rok: z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
z realizacji Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych   
i Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz z działalności statuto-
wej Świetlic Terapeutycznych. 
    W kolejnych punktach porządku obrad 
rzecznik UM w Kaletach Jacek Lubos 
zaprezentował radnym i przedsiębiorcom  

korzyści płynące       
z członkowstwa mia-
sta w stowarzyszeniu 
Cittaslow, radni ne-
gatywnie ustosunko-
wali się do wniosku 
likwidatora KZCP    
o przejęcie nierucho-
mości lokalowej przy 
ul. Konopnickiej. 
    W punktach inter-
pelacje i zapytania 
radnych oraz wolne 
wnioski i informacje 
udzielono głosu 
mieszkańcom: Panu 
Józefowi Bregule, 
który wystąpił           
w imieniu mieszkań-

ców w sprawie bieżącej i planowanej 
działalności firmy HEMARPOL oraz 
Panu Janowi Siewiec, który prosił o re-
mont ulicy Chopina. 
 

Następnie radni zgłaszali sprawy: 
 

Radna Blandyna Kąkol zwróciła uwagę 
na możliwość utworzenia Rady Seniorów 
celem skorzystania z doświadczenia osób 
starszych. Radna prosiła o ukończenie 
przeglądu dróg gminnych i ponownie 
powróciła do sprawy wymiany tablicy 
ogłoszeniowej w Zielonej, podłączenia 
mieszkańców ulicy Miłej i Zarachu do 
wodociągów miejskich, wykonania 
oświetlenia ul. Miłej i Miodowej, przesu-
nięcia słupa oświetleniowego na ścieżce 
rowerowo-pieszej w Miotku oraz wyko-
nania projektu chodnika w Miotku. Rad-
na zgłosiła również fakt uszkodzenia rury 
spadowej na budynku Harcówki oraz 
pytała o rozbiórkę budynku przy ulicy 
Tarnogórskiej oraz wynajmowania lokalu 
komunalnego przy tej ulicy. 
 

Radna Irena Nowak podziękowała za 
wiatę przystankową przy osiedlu 1 Maja 
oraz wykonanie elewacji świetlicy środo-
wiskowej Przystań, przy tym prosiła        
o wyczyszczenie studzienek kanalizacyj-
nych na ulicy Bema przy skręcie w ulicę 
Reja. 
 

Radna Maria Wiatrek również podzię-
kowała za wykonanie wiat przystanko-
wych, ponownie zwróciła się z prośbą 
dotyczącą poprawy oświetlenia na ulicy 
Wojska Polskiego oraz na ulicy Okrzei 
przy skrzyżowaniu z Armii Krajowej. 
Pytała kiedy wykonane zostanie utwar-
dzenie ulicy Chopina, a także przekazała 
prośbę mieszkańców o utwardzenie ulicy 
Kosmonautów oraz odcinka ulicy Wojska 
Polskiego. 
 

Radna Zuzanna Jelonek zwróciła się     
o zakup nowego telewizora dla dzieci        
i młodzieży w Klubie w Drutarni, o do-
posażenie placu zabaw w Drutarni i przy-
cięcie drzew przy tym placu, które zagra-
żają bezpieczeństwu. Radna zwróciła się 
również o ustawienie ławeczki 
przy ścieżce rowerowo-pieszej do Drutar-
ni. 
 

Radny Edward Drabik podziękował za 
wiatę przystankową przy Miejskim Do-
mu Kultury, prosił również o zagrodzenie 
terenu placu zabaw w Drutarni. 
 

Radny Grzegorz Krupa pytał kiedy 
wypełnione zostaną ubytki w ścieżce 
rowerowo-pieszej do Kuczowa. 
 

Radny Zygmunt Mirowski powiadomił 

Sprawozdanie z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

Burmistrz Klaudiusz Kandzia i przewodniczący RM Eugeniusz Ptak z laure-
atami Konkursu Wiedzy o Języku Polskim: Mileną Krus i…. oraz nauczyciel-
kami …. Przygotowującymi młodzież do konkursu 
…. 
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3 maja odbędą się w naszym mieście  uroczystości związane ze świętem narodowym uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

10 maja, w sobotę, o godzinie 10.00 spod Urzędu Miejskiego w Kaletach ruszy rodzinny rajd rowerowy pod nazwą „Leśne góry 
i pagórki”. Zapisy przyjmowane są do 8 maja pod numerem telefonu: 034 352 76 52.    

27 kwietnia w kaletańskich parafiach będą miały miejsce uroczystości związane z przypadającą na ten dzień kanonizacją Jana 
Pawła II. 23 kwietnia grupa mieszkańców Kalet wyjedzie na pielgrzymkę autokarową, której kulminacją będą uroczystości    
kanonizacyjne. 

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

30 kwietnia w Klubie w Drutarni, o godzinie 16.00 rozpocznie się III Konkurs Wiedzy o Mieście Kalety dla uczniów szkół   
podstawowych  i gimnazjalnych. 

27 kwietnia na zbiorniku Zielona Górna odbędą się zawody wędkarskie o Mistrza Koła PZW Kalety. Zbiórka o godzinie 7.00. 

29 kwietnia w Urzędzie Miejskim odbędzie się przetarg na sprzedaż mieszkania przy ul. Fabrycznej 9. 

o pismach Komisji Gospodarczej w spra-
wie kładki rowerowo-pieszej na rzece 
Mała Panew w dzielnicy Truszczyca oraz 
przeglądu wałów przy rzece Mała Panew 
(radny poinformował, że Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska wydała zgo-
dę na nieodpłatne przycięcie i wyczysz-
czenie terenu przez chętnych do tego 
mieszkańców). Radny prosił również      
o ustawienie wiat przystankowych w 
Kuczowie (na żądanie), w Miotku na 
skrzyżowaniu i na ul. Tarnogórskiej (na 
żądanie). 
 

Radna Janina Perz prosiła o wyrówna-
nie ulicy Głowackiego, pytała czy miasto 
będzie partycypowało w kosztach utwo-
rzenia parkingu przy kościele w Jędrysku 
oraz podziękowała za wyłożenie kostką 
brukową miejsc przy ławkach ustawio-
nych wzdłuż chodnika przy ulicy ks. 

Drozdka. 
 

Radny Jan Klimek ponownie prosił       
o przesunięcie przejścia dla pieszych      
w okolicy skrzyżowania ul. Mickiewicza 
i Sienkiewicza oraz odnowienie pozosta-
łych przejść dla pieszych na terenie mia-
sta. Radny prosił również o wyłożenie 
płytami odcinka drogi Witosa przy skrzy-
żowaniu z Mickiewicza, a także o wy-
równanie nawierzchni ulicy Brzozowej    
i Placu Zjednoczenia oraz o ustawienie 
znaków D-42 i D-43 informujących         
o terenie zabudowanym przy ulicy Pade-
rewskiego (przy wyjeździe z Kalet            
i wjeździe do Kuczowa). 
 

Radny Robert Gryc podziękował za 
wiatę przy Miejskim Domu Kultury, 
zwrócił się o interwencję w sprawie stu-
dzienek na ulicy Fabrycznej oraz ponow-
nie prosił o utwardzenie ulicy Kilińskie-

go. 
 

Radna Mirosława Potempa zwróciła 
uwagę na stan dróg w dzielnicach Ku-
czów, Miotek, Zielona, Mokrus, a także 
prosiła o doświetlenie ulicy Paderewskie-
go przy nieruchomości nr 58. 
 

Wiceprzewodniczący Ryszard Sen-
del prosił o wykonanie oświetlenia przy 
boksach wydzielonych na składowanie 
odpadów na osiedlu 1 Maja oraz wyre-
montowanie kładki pod nasypem kolejo-
wym. 
 

Radny Zygfryd Peła podziękował za 
budowę parkingu przy ulicy Pokoju oraz 
za planowany remont ulicy Słowackiego. 
 
 

Na tym sesję zakończono. 
 
 

Małgorzata Mazur 

Sesje Młodzieżowej Rady Miasta  

W  dniach 13.03.2014 oraz 
10.04.2014 r. odbyły się pierw-

sze sesje Młodzieżowej Rady Miasta 
drugiej kadencji. Na marcowej obecna 
była cała 12-tka radnych, na kwietnio-
wej obradowaliśmy w 11 osobowym 
składzie.  
    Podczas głosowania wybraliśmy nastę-
pujące osoby do pełnienia najważniej-
szych funkcji w MRM: 
- Przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Miasta w Kaletach: Milena Krus, 
- Zastępca Przewodniczącego Młodzieżo-
wej Rady Miasta w Kaletach: Grzegorz 
Bien, 
- Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta      
w Kaletach: Mikołaj Dziuk. 
    Ukonstytuowały się także dwie komi-
sje: Kultury i Sportu w składzie: Woj-
ciech Halamus, Mateusz Gozdek, Anita 
Bensz i Krzysztof Marczak oraz Oświaty 
w składzie: Grzegorz Bien, Mateusz Zio-
ra, Oliwia Tomys. 

    Po udanym głosowaniu i wybraniu 
członków poszczególnych komisji zaczę-
liśmy się zastanawiać, co możemy zrobić, 
aby jeszcze bardziej zmienić nasze mia-
sto na lepsze. Zostało rzuconych kilka 
pomysłów (m.in. dotyczących organizacji 
imprez sportowych, reaktywacji sekcji 
strzeleckiej w MDK, zorganizowania 

konkursu „Kalety oczyma młodych”), 
które będziemy się starali zrealizować. 
Mamy nadzieję, że nasza praca będzie 
owocna. Następna sesja Młodzieżowej 
Rady Miasta odbędzie się 29 maja. 
 

Sekretarz MRM w Kaletach  
Mikołaj Dziuk 
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Kalety, dnia 19 marca 2014 r. 

OGŁOSZENIE 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 

2014 wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96 poz. 873 z późniejszymi 

zmianami) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta 
Kalety w 2014 roku. 

Komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Nr 0050.44.2014 Burmistrza Miasta Kalety      
z dnia 18 marca 2014 r. rozpatrzyła i przedstawiła do zaopiniowania Burmistrzowi oferty 

realizacji zadania. 
 

Burmistrz Miasta Kalety przyznał dotacje na realizację następujących zadań: 
Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta    

Kalety w 2014 roku 

Stowarzyszenie Nazwa zadania Kwota dotacji 

(w zł) 

  
  
  
  

Klub Sportowy Unia  
Kalety 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu poprzez organizowanie i pro-

wadzenie zajęć sportowych dzieci              
i młodzieży jako czynnika edukujące-
go, wychowawczego     i wspierające-
go rozwiązywanie problemów społe-
czeństwa          o niskim statusie ma-

terialnym.  
  

  
  
  

80.500,00 

  
LKS Małapanew Kuczów Szkolenie dzieci   i młodzieży gry w 

piłkę nożną i siatkówkę 
  

  
41.000,00 

  
Uczniowski Klub  

Sportowy w Kaletach 

Organizacja zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży zagrożonej patolo-

gią z terenu miasta Kalety  w 2014 
roku.  

  

  
  

1000,00 

  
  

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, Śląski Oddział    

Regionalny 

Prowadzenie klubu speedrowerowego 
oraz szkolenie dzieci i młodzieży w 

zakresie speedrowera wraz z rozwo-
jem     i upowszechnianiem kultury 
fizycznej i sportu na terenie Miasta 

Kalety.  
  

  
  
  

7500,00 

   BIULETYN INFORMACYJNY, KWIECIEŃ 2014 Str. 21 



 

  www.kalety.pl 

Str. 22 BIULETYN INFORMACYJNY, KWIECIEŃ 2014 

       

 
Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

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

Janusz Maruszczyk.  
Materiały do Biuletynu przyjmowane są  do ostat-

niego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       
 jacek.lubos.mail@gmail.com  

oraz w Urzędzie  Miejskim,  
w pokoju nr 23 b.                      

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  
(034) 352– 76 –52 

 pn. -pt. 7.30-15.30    
 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  
(034) 352– 76 –53,  
biuletyn@kalety.pl 

(reklamy tylko w plikach JPG) 
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo  
redagowania materiałów.  

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 
 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.    

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

www.fotoidruk.pl, Nakład 1000 egz. 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 

Ogłoszenie 
 Burmistrz Miasta Kalety 

Działając zgodnie z art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  
z zakresu ochrony i promocji zdrowia  

1. Rodzaj zadania: 
- Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia 
środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2014 roku 
- Organizacja  wyjazdów profilaktyczno– zdrowotnych dzieci w gminie 
Kalety  w 2014 roku. 
2. Wysokość środków publicznych na realizację zadań: 
- na realizację zadania pod nazwą: Realizacja monitoringu zdrowotne-
go dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie 
Kalety w 2014 roku przeznacza się środki z budżetu miasta Kalety w 
wysokości: 2.000,00 (słownie:    dwa tysiące złotych) 
- na realizację zadania pod nazwą: Organizacja  wyjazdów profilak-
tyczno– zdrowotnych dzieci w gminie Kalety  w 2014 roku przeznacza 
się środki z budżetu miasta Kalety w wysokości: 4.000,00 (słownie: 
cztery tysiące złotych) 
a) złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzyma-
niem dofinansowania 
b) decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Kalety po 
zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji, 
c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z usta-
wą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. 
3. Termin składania ofert: 
Oferty, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15  grudnia  2010 r.   
(Dz. U. z  2011r. Nr 6,  poz. 25)   należy   złożyć   w   sekretariacie   
Urzędu   Miasta   Kalety  do  dnia  
18 maja 2014 roku 
- oferty powinny zawierać następujące dane: 
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego 
do realizacji; 
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 
c) kalkulację przewidywanych kosztów; 
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego 
ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; 
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych za-
pewniających wykonie zadania, w tym o wysokości środków finanso-

wych uzyskanych na realizację danego zadania  z innych źródeł; 
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 
zadania; 
g) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności; 
h) statut organizacji. 
4. Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z określonymi wy-
maganiami nie będą rozpatrywane 
5. Tryb wyboru ofert: 
- wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i przedkłada ją do 
zatwierdzenia Burmistrzowi. 
- oferta zostanie wybrana według następujących kryteriów: 
a) zapewnienia jakości wykonania zadania na bazie posiadanych przez 
oferenta zasobów kadrowych i rzeczowych; 
b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania środków z dotacji na reali-
zację zadania; 
c) deklarowanego zaangażowania środków własnych lub pozyskanych 
z  źródeł; 
d) dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę w zakre-
sie, którego dotyczy zadanie. 
- wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane w Biulety-
nie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta, oficjalnej stronie interneto-
wej Miasta Kalety, lokalnym miesięczniku „Biuletyn Informacyjny 
Miasta Kalety” (gazeta lokalna) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty. 
- od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
6. Termin wybory oferty: Komisja konkursowa dokona wyboru ofer-
ty do dnia 22 maja 2014 r.  
7. Termin i warunki  realizacji zadania:  
a) termin od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2014 r. 
b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków 
bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników 
c) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zamieszczone w 
umowie. 
8. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku zostały przeznaczone 
środki w wysokości: 6.000, 00 zł   
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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   

Prace na terenie stadionu miejskiego 
w Kaletach trwają w pełni 

Na  terenie Stadionu Miejskiego w Kaletach przy 
ulicy Fabrycznej 35 kontynuuje się prace mające 

na celu poprawę jakość infrastruktury sportowo – rekre-
acyjnej na cele imprez kulturalno- sportowych.  
    Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013. Priorytet: III Turystyka, poddziałanie: 3.2.2. In-
frastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne. 
    Na chwilę obecną zostały już wykonane prace związane     
z montażem lamp solarnych na koronie trybuny oraz instala-
cją solarną wspomagającą przygotowanie ciepłej wody użyt-
kowej na potrzeby budynku klubu sportowego. Równocze-
śnie realizowane jest zadanie mające na celu utwardzenie 
części komunikacyjnej terenu na obiekcie sportowym oraz 
budowa kręgu tanecznego. 
    W ramach projektu został także zakupiony agregat prądo-
twórczy oraz zestaw nagłośnieniowy a w chwili obecnej cze-
kamy na dostawę sceny mobilnej, rzutnika oraz ekranu ramo-
wego co umożliwi w przyszłości organizowanie kina letniego 
oraz innych imprez kulturalno – sportowych na terenie nasze-
go miasta. 
    Pragniemy równiej przypomnieć, że na terenie obiektu 
sportowego równocześnie realizowane jest zadanie polegają-
ce na remoncie boiska wielofunkcyjnego wraz z remontem 
oświetlenia. Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane    
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
   Planowany termin zakończenia ww. inwestycji to 31 maj 
2014 roku. 

Klaudiusz Kandzia 
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