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Z przyjemnością informujemy, 
że w rewitalizowanym parku    
w Jędrysku zamontowano wła-
śnie długo oczekiwaną siłownię 
zewnętrzną.  
    Siłownia jest kolejnym elemen-
tem, który uatrakcyjnił park, po 
placu zabaw, ławkach, oświetlo-
nych alejkach, wybrukowanym 
kręgu tanecznym. Mamy nadzie-
ję, że mieszkańcy docenią jej za-
lety rekreacyjne i stanie się ona 

tłumnie oblegana przez spragnio-
nych sportowego relaksu na świe-
żym powietrzu.  
    W związku z zamontowaniem 
siłowni, która jest jednym z ostat-
nich elementów rewitalizacji par-
ku- na jeden z wakacyjnych 
weekendów planowane jest ofi-
cjalne otwarcie Parku Miejskiego. 
O terminie powiadomimy już 
wkrótce.  

W Parku Miejskim w Jędrysku stanęła siłownia zewnętrzna  

Z godnie z zapowiedziami- ofer-
ta wypożyczalni prowadzonej 

przez MDK Kalety przy plaży nad 
górnym zbiornikiem w Zielonej 
wzbogacona została o 4 rowery 
wodne.  

    Nowy sprzęt można wypożyczać 
od 8 lipca. Cena za wypożyczenie 
roweru: od poniedziałku do piątku 10 
zł/h i 5 zł za każdą rozpoczętą godzi-
nę. Całodniowe wypożyczenie to 
koszt 50 zł. W soboty i niedziele za 

wypożyczenie zapłacimy 15 zł/h i 75 
złotych za cały dzień pływania.  
    Wypożyczalnia jest czynna w go-
dzinach 10.00- 19.00.  

Rowery wodne już w ofercie wypożyczalni w Zielonej  
Klaudiusz Kandzia 

Harmonogram wywozu odpadów 
 

Jacek Lubos 

 Na  stronie nr 20 zamiesz-
czamy harmonogram 

wywozu odpadów komunalnych 
z posesji w dniach 22,23, 24, 25, 
29 i 30 lipca. 
    Odpady wywozić będzie firma 
PZOM Waldemar Strach. 

Monika Gambuś 
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Od 8 lipca w Miejskim Domu Kultury co poniedziałek odbywają się zajęcia Zumba fitness. 

2 lipca miała miejsce wycieczka wyróżnionych absolwentów do Jura Parku w Krasiejowie i ZOO w Opolu. 

Między 22 a 26 czerwca trwały w Rudzie Śląskiej Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych. Kalety 
reprezentowali na mistrzostwach Mateusz Płonka i Aleksy Walczak.   

23 czerwca na kaletańskim „Orliku” rozpoczęła się runda rewanżowa Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Orlik Polska 2013. W tabe-
li prowadzi drużyna GALAXY. 

15 czerwca dzieci  i młodzież ze Świetlic „Port” oraz „Przystań” przebywały na wycieczce w Leśnym Parku Niespodzianek     
w Ustroniu. 
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27 czerwca w w Bibliotece Miejskiej w Kaletach odbył się wieczór poetycki Pani Laurencji Wons promujący tomik wierszy 
"Jestem, ciągle jestem".    

28 czerwca w kaletańskich placówkach oświatowych odbyły się akademie kończące rok szkolny 2012/2013. 

16 czerwca w Zielonej kręcono ostatnie ujęcia do kolejnego odcinka programu „Szlakiem gwiazd”. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

Od 8 lipca w ofercie miejskiej wypożyczalni sprzętu wodnego w Zielonej znalazły się rowery wodne. 

13 czerwca Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 wzięła udział w trzeciej edycji akcji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 
pod nazwą dzień.de/der-tag.pl.  

21 czerwca członek MTS Kalety Patryk Rogocz, występując w duecie z Jakubem Beniszem, zdobył srebrny medal  w Finale 
Licealiady Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w siatkówce plażowej.  

20 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej.. 

7 lipca na stawie sekcyjnym przy ul. Fabrycznej odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. Puchar ode-
brał zwycięzca– Piotr Ciba z Woźnik. 

24 i 25 czerwca odbył się cykl spotkań burmistrza z mieszkańcami Kalet. Tematem było wdrażanie w naszym mieście ustawy    
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

8 lipca przedstawiciele Miasta Kalety wraz z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu   
dokonali przeglądu wałów rzeki Mała Panew od Drutarni do Miotka.  

21 czerwca w Truszczycy odbyła się zorganizowana przez Nadleśnictwo Świerklaniec akcja „Było wysypisko– jest uroczysko”. 

22 czerwca w Bruśku odbył się festyn parafialny. 

Podziękowanie 
  Wszystkim uczestnikom Mszy św. dziękczynnych w dniach 4 i 25 czerwca br. z okazji 90 rocznicy daru życia i 63 
lat kapłaństwa, księżom dekanatów woźnickiego, bielskiego, cieszyńskiego i zaolziańskiego, delegacjom różnych 
wspólnot z Bielska– Białej- Kamienicy składam serdeczne Bóg zapłać i pamięć modlitewną. 

Ks. Alojzy Borkowski 
Emeryt, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Bielsku– Białej– Kamienicy (wówczas w diecezji katowickiej)  

Podziękowanie 
  Serdeczne  za modlitwę i udział w pogrzebie mojego męża 

 

Śp. Jerzego Grzybczyk 
 

Wszystkim znajomym, sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie, Księdzu Proboszczowi, Panu Burmistrzowi, Klubowi Seniora 
przy MDK, Panu Marianowi Lisieckiemu, orkiestrze i wszystkim ludziom dobrej woli. 

Składa żona z rodziną 
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W  dniu 12 czerwca br., w naszym 
mieście gościła wycieczka Koła 

Gospodyń Wiejskich z Ustronia Cen-
trum.  
    Ciekawostką jest, że w mieście Ustroń 
funkcjonują aż trzy Koła, w różnych 
dzielnicach, które kultywują zwyczaje 
Śląska Cieszyńskiego.  
    Członkowie Koła, których prezesem 
jest radna Maria Jaworska, w okresie 
Zielonych Świątek odbywają wycieczkę 
krajoznawczą połączoną z piknikiem.    
W tym roku wycieczka Koła Gospodyń 
Wiejskich zwiedzała miedzy innymi za-

mek w Będzinie oraz pałac w Koszęcinie. 
Na koniec goście zawitali do naszego 
miasta, do dzielnicy Zielona, gdzie nad 
brzegiem górnego zalewu odbył się pik-
nik kończący imprezę.  
    Do tradycji Koła, należy smażenie 
jajecznicy z około dwustu i więcej jaj, na 
ogromnej patelni, którą kładzie się na 
ruszcie lub nad ogniskiem. Patelnia jest 
wożona na niemal każdą wycieczkę. Po-
nieważ z powodu trudnej sytuacji powo-
dziowej burmistrz, pan Klaudiusz Kan-
dzia nie mógł osobiście przywitać wy-
cieczki, w imieniu mieszkańców Kalet, 

gośćmi w trakcie ich 
pobytu w Zielonej 
opiekowali się radni 
Janina Perz, Robert 
Gryc i przewodniczą-
cy Eugeniusz Ptak. 
Ustroniacy byli pod 
wrażeniem piękna 
Zielonej, jezior i ota-
czających miasto 
lasów. Wszyscy byli 
z a s k oc z e n i ,  ż e          
w trakcie krótkiego 
spaceru wzdłuż brze-
gu, udało się niektó-

rym znaleźć pierwsze tegoroczne grzyby. 
Amatorzy wędkowania obiecywali sobie 
przyjazd nad nasze akweny. Zachęcali-
śmy również do wycieczek rowerowych, 
skorzystania z kajaków i plażowania.  
     Pomimo, iż goście mieszkają w atrak-
cyjnym turystycznie mieście, docenili 
walory turystyczne Kalet. Po posiłku na 
który składała się jajecznica i kiełbaski 
pieczone na ognisku, cała sympatyczna 
grupa zaśpiewała kilka ludowych piose-
nek i udała się bezpośrednio do Ustronia.   

Kalety gościły mieszkańców partnerskiego Ustronia 

Agnieszka Kwoka 

Trzecia edycja akcji Polsko-Niemieckiej  
Współpracy Młodzieży 

13  czerwca Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 1 wzięła udział w 

trzeciej edycji akcji Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży, pod nazwą 
dzień.de/der-tag.pl.  
    W akcji uczestniczył Pan Burmistrz 
Klaudiusz Kandzia, Pan Jan Bomba oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego. Akcja ta 
to wkład PNWM w realizację idei dnia 
polsko-niemieckiego, zapisanej w Pro-
gramie współpracy przyjętego przez pol-
ski i niemiecki rząd z okazji 20 rocznicy 
podpisania Traktatu między Rzeczpospo-
litą Polską a Republiką Federalną Nie-
miec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy.   
    Projekt w PSP1 pod nazwą 
der.märchentag.de/dzień basni.de, miał 
na celu poznanie postaci i twórczo-
ści  braci Grimm.  Uczniowie wzięli 
udział w konkursie plastycznym „Moja 
ulubiona baśń braci Grimm”. Prace 
uczniów zachwycały pomysłowością 
i  wykonaniem. W czwartek przedstawi-
ciele klas 4,5 i 6 wzięli udział w konkur-
sie wiedzy nt. baśni braci Grimm i ich 
biografii.  Pierwsze miejsce  oraz słodką 
nagrodę- tort dla całej klasy, zdobyli 
uczniowie klasy 6b. Następnym punktem 
programu było przedstawienie teatralne 
baśni „Czerwony Kapturek” / 
„Rotkäppchen” w języku polskim i nie-
mieckim. Przedstawienie przygotowali 
uczniowie klas 5.   Na zakończenie Pan 
Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z Pa-
nem Janem Bombą  wręczyli nagrody i 
dyplomy zwycięzcom konkursu plastycz-
nego.  
    Mamy nadzieję że akcja przyczyniła 
się do  poznania kulturowego dziedzictwa 
Niemiec i do współdziałania na rzecz 

wspólnej Europy.  Serdecznie dziękuje-
my przybyłym gościom, nauczycielom 
oraz uczniom za udział w imprezie. 

 
   Zuzanna Jelonek  

Raport z Zielonej. Zielona 
bezpiecznym miejscem  

kąpieli  

Z  przyjemnością 
zawiadamiamy, 

iż badania próbek 
wody pobranych           

z górnego zbiornika w Zielonej, podob-
nie jak w latach poprzednich, pozwoli-
ły dopuścić akwen do użytkowania 
jako miejsce zwyczajowo wykorzysty-
wane do kąpieli.  
    Od 22 czerwca w każdą sobotę i nie-
dzielę (przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych) na plaży w Zielonej 
dyżuruje ratownik WOPR. Zapraszamy 
do bezpiecznego relaksu w naszej pięk-
nej, leśnej okolicy.  

Marek Parys 
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Dzieci i młodzież z Świetlic Środowiskowych „Port” i „Przystań” 

 w Leśnym Parku w Ustroniu  

D zięki funduszom zebranym na 
kiermaszu Wielkanocnym dzieci  

i młodzież ze Świetlic „Port” oraz 
„Przystań” w sobotę 15 czerwca udały 
się do Ustronia. 
    50-cio osobowa grupa mimo padające-
go deszczu wyruszyła na wycieczkę. Po 
przybyciu na miejsce aura się odwróciła  
i wyjrzało słoneczko, które towarzyszyło 

nam przez cały dzień, dzięki 
czemu spędziliśmy bardzo miło 
czas wśród zwierząt wolno cho-
dzących w Ustrońskim Parku.     
    Mogliśmy również zobaczyć 
loty ptaków drapieżnych: sów, 
sokołów i orłów oraz zobaczyć 
wiele innych zwierząt: sarny, 
muflony, szopy pracze, dziki      

i inne. Natomiast      
w alei bajek mogli-
śmy zobaczyć wiele 
ruchomych bajko-
wych postaci m. in. 
smerfy, Królewnę 
Śnieżkę, Kota w Butach, 
Pszczółkę Maję, Bolka i Lolka 
oraz inne.  
    Po obejrzeniu atrakcji parku 
i zjedzeniu pysznych kiełbasek 
resztę naszego czasu spędzili-
śmy na placu zabaw wśród 
huśtawek i trampolin. Dzięku-

jemy opiekunom za pomoc, zaś pani Mo-
nice Neumann, Sylwii Maruszczyk oraz 
panu Rafałowi Świtale oraz Pani Ewie 
Mikołajewskiej – Haiskiej za zorganizo-
wanie wspaniałej wycieczki. 

 

Monika Ulbricht  
Marcin Painta 

W niedzielę 16 czerwca ekipa realizato-
rów programu "Szlakiem gwiazd" nakrę-
ciła w Zielonej ostatnie ujęcia.  
    Tym razem wykorzystano do filmowania 
specjalny helikopterek, który filmował Ka-
lety z powietrza.  
    Znamy już datę emisji odcinka "Szlakiem 
gwiazd"   z Piotrem Polkiem. Program bę-
dzie można obejrzeć na antenie TVP 1        
w sobotę 10 sierpnia o godzinie 10.40.  
    Przypomnijmy, że program ma na celu 
ukazanie zmian w gminach i miastach, jakie 
zaszły w nich poprzez wykorzystanie fundu-
szów unijnych na różnorakie inwestycje       
i zrealizowane projekty.  

Jeszcze o programie 
 "Szlakiem gwiazd"  

22  czerwca 2013 w kościele para-
fialnym w Bruśku odbył się 

coroczny festyn parafialny.  
    Drewniany, zabytkowy kościół          
w Bruśku pochodzi z około 1670 roku. 
W latach 2009 -2011 w kościele prowa-
dzony był kompleksowy remont.           
W pierwszym etapie dotyczył on dachu, 
oraz konstrukcji zrębowej nawy i prezbi-
terium, w drugiej wieży kościoła. Wła-
śnie na festynie można było wspomóc  
parafię i nabyć cegiełki na rzecz spłaty 
długu pozostałego po remoncie wieży 
kościoła.  Przy obficie zaopatrzonym 
bufecie goście i parafianie mieli  okazję 
spotkania się i wspólnej zabawy tanecz-
nej, do której przygrywał zespól „Sami 
Light” 
    Organizatorzy festynu kierują swoje 
serdeczne podziękowania do sponsorów 
nagród-cegiełek wspomagających spłatę 
pozostałego długu kościoła. 
    Dziękujemy  sponsorom z Gminy Ko-
szęcin: Urzędowi Gminy, Domowi Kul-
tury, Bankowi Spółdzielczemu, Gminnej 
Piekarni ,  Pani Aldonie Stroba – sklep 
zielarski, Pani Małgorzacie Skrzyposzek 
– sklep wielobranżowy, Pani Alicji Jak-
sik -sklep przemysłowy, Pani Gabrieli 
Łozińskiej-sklep „Sara”,  Pani Joannie 
Krus – sklep „Agawa”,  Panu Edwardo-
wi Klycie – sklep „Express II”, firmie 
„Eurowarsztat” Pana  Joachima  Opary , 

firmie „Melbet”  Pani Dominki Bogac-
kiej, firmie „Tęcza”  Pana Teofila Pisko-
nia,  firmie „Firanka” Pani Krystyny 
Kosmały, firmie Handlowej Pani Elżbie-
ty Maroń, firmie „MKM” Pani Gabrieli 
Ledwig, firmie Ogólnobudowlanej Pana 
Mirosława Myrcika, firmie „Husquarna” 
Państwa  Czai,  Zakładowi wędliniar-
skiemu Pana Grzegorza Szyguły, Zakła-
dowi mięsnemu Państwa Maruszczyk, 
kwiaciarni „Irys” Pani Justyny Koczyba, 
pizzerii „Hawanna”  Pani Iwony Daniel,  
aptece Pani Anny Kwiecińskiej, cukierni 
Pana Jana Nowaka, piekarni Pana Jana 
Kampy, gospodarstwu ogrodniczemu 
Pana Dreszera, gospodarstwu ogrodni-
czemu Pani Bernadety Widery, 
    Dziękujemy sponsorom z Gminy Ka-
lety:  piekarni „ PSS Społem”, restauracji 
„Kasyno” Pani Sabiny Respondek, hur-
towni elektrycznej „El-Vid”, Służbie 
liturgicznej, tartakowi Pana Jacka Rogo-
cza, bukieciarni Pani Joanny Sendel,  
sklepowi Spożywczemu Pani Ireny Ku-
der, sklepowi „Lewiatan” państwa Olek, 
firmie budowlanej Pana Czesława Krusa,  
firmie pogrzebowej pana Henryka Mry-
ki,  firmie transportowej Pana Bogdana 
Klyty, Dawidowi Wolnikowi,  Państwu 
Baranowskim, państwu Kobiela, 
    Podziękowania kierujemy również  
do ofiarodawców spoza naszych gmin, 
do Państwa Anny i Dominika Lubos, 

Festyn parafialny w Bruśku– Podziękowanie  

którzy zaopatrzyli nas w smaczne kiełbaski   
i krupnioki, do hurtowni napojów pana Ja-
nusza Kulisza z Lubszy , firmy „Smollpap” 
Panów Romualda Bonka i Marka Chmiela, 
oraz do wszystkich anonimowych darczyń-
ców.  
    Szczególne podziękowania kierujemy do 
członków Rady Parafialnej,  parafian z Dru-
tarni  których bezinteresowna praca pozwo-
liła na przygotowanie i sprawny przebieg 
naszego festynu. 

Ks. Krzysztof Sędłak 
Zuzanna Jelonek 
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S kładam serdeczne podziękowania 
wszystkim ludziom dobrej woli za 

ogromne zaangażowanie i bezintere-
sowną pomoc przy organizacji festynu 
na rzecz Elizy Maruszczyk, który od-
był się w niedzielę 16 czerwca w Zielo-
nej, 
    Podziękowania kieruję w szczególno-
ści do rodziców uczniów ZSiP za upie-
czenie ciast, pracę przy stoiskach z małą 
gastronomią i z upominkami. 
    Dziękuję pani Joannie Bartodziej za 
udostępnienie ośrodka,a także panu Klau-
diuszowi Więcek, Witoldowi Kandzia 
oraz Ireneuszowi Korzec za wędliny. 
    Słowa podziękowania kieruję również 
do tych, którzy uatrakcyjnili imprezę 
swoimi występami: uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej oraz Oliwii Tomys   
i Adrianowi Żydziok z gimnazjum, dzie-
ciom z MDK w Woźnikach  Śląskich, 
grupie tanecznej "Rock Time”, zespołowi 
rockowemu ,,Another Word”, zespoło-
wi ,,Golden Mix” z Radia Piekary, Ślą-
skiemu Klubowi Karate i Kick – boxingu, 
zespołowi ,,My”, zespołowi ,, Exit” za 
prowadzenie festynu, a także panu Ada-
mowi Sośnica, który zabawiał najmłod-
sze dzieci, wcielając się  w postać clauna, 
panu Dariuszowi Mazan za przygotowa-
nie strzelnicy, panu Piotrowi Farbowskie-
mu za pokaz kowalstwa artystycznego 

oraz paniom Joannie Kroma i Monice 
Tyrała za przygotowanie salonu fryzjer-
skiego i malowanie twarzy. 
    Na atrakcyjność imprezy wpłynęła 
również możliwość popływania na kaja-
kach, które zostały udostępnione dzięki 
panu burmistrzowi Miasta Kalety- Klau-
diuszowi Kandzia. 
    Szczególne podziękowania należą się 
sponsorom tej charytatywnej imprezy: 
- panu Jackowi Olek 
- panu Piotrowi Plaza 
- pani Sabinie Respondek 
- panu Januszowi Bien 
- panu Adamowi Rajnich 
- panu Michałowi Olszewski 
- panu Grzegorzowi Guder 
- pani Elwirze Nowak 
- pani Iwonie Karbowskiej, 
    Dziękuję także fundatorom nagród 
rzeczowych  oraz ofiarodawcom przed-
miotów do licytacji: 
- panu Markowi Ślimok 
- panu Dariuszowi Gomułka 
- pani Hannie Musik 
- pani Teresie Korzekwa 
- panu Markowi Majchrzyk 
- panu Marcinowi Painta 
- panu Faustynowi Surowiec 
- panu Jerzemu Hartlik 
- panu Henrykowi Gandyra 
- panu Marcinowi Badora 

- pani Beacie Plaza- Lenart 
- pani Aleksandrze Lisieckiej 
- pani Justynie Bogiel 
oraz pani Stefanii i Andrzejowi Warczok 
za wypożyczanie kajaków. 
    Podziękowania składam również Ra-
dzie Rodziców a w szczególności: 
pani Danucie Stebel, pani Sabinie Ćwie-
ląg pani Grażynie Mryka, pani Żanecie 
Tomys i pani Beacie Bern oraz nauczy-
cielom ZSiP, którzy zaangażowali się     
w sprzedaż cegiełek i przygotowali dzieci 
do występu. 
    Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
oraz gościom, którzy uczestniczyli         
w festynie oraz tym, którzy w jakikol-
wiek inny sposób pomagali w organizacji 
imprezy i jej reklamie. Dzięki Waszemu 
zaangażowaniu i ofiarności udało nam się 
zebrać kwotę w wysokości 14 676.50 zł   
i 40 euro, którą w całości przekażemy na 
operacje Elizy Maruszczyk. 
    Cieszę się ,że ta akcja charytatywna 
pokazała, jak nasza społeczność potrafi 
się zjednać, zmobilizować dla tak szczyt-
nego celu. 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkół i Przedszkola 

w Kaletach Miotku 
Bożena Dziuk 

Podziękowanie za udział i ofiarność podczas festynu na rzecz Elizy Maruszczyk 

D nia 28 czerwca w Zespole Szkół     
i Przedszkola w Kaletach Miotku 

odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. 
    Miała miejsce uroczysta akademia,         
w trakcie której pożegnano uczniów kla-
sy III gimnazjum. Na uroczystość przy-
byli Burmistrz Miasta Kalety pan Klau-
diusz Kandzia, Zastępca Burmistrza pan 
Dariusz Szewczyk, Skarbnik Miasta pani 
Renata Sosnica oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej pan Eugeniusz Ptak. Naj-

ważniejszym punktem było wręczenie 
absolwentom świadectw ukończenia 
szkoły oraz wręczenie podziękowań 
rodzicom, nagród i wyróżnień za 
szczególne osiągnięcia dydaktyczne. 
Wyróżnieni uczniowie to: 
 

Gimnazjum 
Klasa I: Kot Julia, Król Wiktoria 
 

Klasa II: Ciomek Dominik, Katryniok 
Anna, Żuk Anna 
 

Klasa III: Balbierz Aleksandra, Bam-
bynek Angelika, Stępień Karolina, 

Stręcioch Martyna 
 

Szkoła podstawowa 
Klasa IV: Bolacki Jakub, Bonder Kamil, 
Chludzińska Agata, Kozak Maria, Ma-
ruszczyk Monika, Tomys Oliwia 
 

Klasa V: Bern Dominika, Machura Julia 
Pilarska Sandra, Skop Julia. 
 

    Wyróżnienie za bardzo dobre wyniki  
w nauce otrzymał Dragon Dawid. 
 

Klasa VI: Gros Paulina, Kalus Katarzyna 

Majecka Anna, Mazanek Nikola, Opara 
Dominika, Rupik Natalia. 
 

Nagrodzono również następujących 
uczniów za zaangażowanie w pracę na 
rzecz szkoły: 
Bambynek Angelika, Bern Mateusz, Ma-
zur Maksymilian 
    Nagrody za 100% frekwencję otrzyma-
li Kot Maciej i Swoboda Paulina. 
 

Zostały wręczone Nagrody Burmistrza – 
wycieczka do Opola i Krasiejowa dla 
najlepszych uczniów oraz upominki dla 
absolwentów gimnazjum zafundowane 
przez Radną Blandynę Kąkol. 
    Dyrektor Bożena Dziuk podziękowała 
gronu pedagogicznemu i uczniom za ca-
łoroczną pracę, życzyła udanych i bez-
piecznych wakacji. Po ceremonii zakoń-
czenia roku szkolnego 2012/2013 ucznio-
wie udali się do klas na ostatnie przedwa-
kacyjne spotkania. Na forum swojej klasy 
otrzymali z rąk wychowawców świadec-
twa. 

Zakończenie roku szkolnego w ZSiP w Kaletach Miotku 

Beata Bern– Obłączek 
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28  czerwca 2013 r., odbyły się uro-
czyste apele związane z zakoń-

czeniem roku szkolnego 2012/2013      
w kaletańskich placówkach oświato-
wych.  
   Na zaproszenie dyrektorów, grona pe-
dagogicznego oraz uczniów, we wszyst-
kich uroczystościach uczestniczyli przed-
stawiciele władz miasta Kalety: Bur-
mistrz Miasta Klaudiusz Kandzia, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz 
Ptak oraz Zastępca Burmistrza Dariusz 
Szewczyk.  
     I tak o godz. 8.00 odbyło się zakoń-
czenie roku szkolnego oraz pożegnanie 
absolwentów Zespołu Szkół i Przedszko-

la w Kaletach Miotku, o godz. 
9.00 Publicznego Gimnazjum w 
Kaletach, zaś o godz. 11.00 Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 
1 w Kaletach. 
   Burmistrz złożył serdeczne 
podziękowania dyrektorom pla-
cówek, gronu pedagogicznemu 
oraz pracownikom obsługi za 10 
miesięczną, wytężoną pracę. 
Uczniom oraz absolwentom ży-
czył dalszych sukcesów eduka-
cyjnych oraz radosnych i uda-
nych wakacji. Absolwentów gim-
nazjum prosił, aby pamiętali o Kaletach i 
godnie reprezentowali naszą miejscowość 

w miejscach, do których udadzą się zgłę-
biać wiedzę.   

(jal)

(jal)

(jal)
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Sprzedaż drewna  
opałowego i kominkowego  

pociętego na klocki 
 

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

Dąb– 180 zł/mp, 
 

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

Transport na terenie Kalet gratis. 

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013  

Marek Parys 

Wycieczka do Opola i Krasiejowa 

we  wtorek 2 lipca odbyła się 
tradycyjna wycieczka- na-

groda burmistrza miasta dla absolwen-
tów kaletańskich szkół, którzy zdobyli 
świadectwa z wyróżnieniem. 
    Tym razem uczniowie wraz z opieku-
nami wyjechali do Krasiejowa, gdzie 
mieli okazję zwiedzić z przewodnikiem 
tamtejszy Jura Park oraz do opolskiego 
ZOO. 

    W Krasiejowie zameldowa-
liśmy się tuż po 10-tej. Po 
załatwieniu formalności- za-
kupie i rozdzieleniu szczegól-
nych biletów wstępu, które 
miały formę opasek na rękę, 
oraz okularów do trój wymia-
ru, naszą  grupę przejęła prze-
sympatyczna Pani Przewod-
nik, która przez następne 2,5 
godziny oprowadzała nas po 
Jura Parku.  
    Wycieczkę rozpoczęliśmy 
od tunelu czasu, w którym 

zobrazowano nam ponad 7 miliardów lat 
dziejów wszechświata. Następnie ruszyli-
śmy na ścieżkę edukacyjną podzieloną na 
ery i okresy, wzdłuż której postawiono 
makiety zwierząt odtworzonych na pod-
stawie znalezisk paleontologicznych. 
Wśród nich znalazła się również oczywi-
ście krasiejowska gwiazda- Silezaur 
(Silesaurus opolensis)- niewielki dino-
zaur, którego szczątki odnaleziono po raz 

pierwszy właśnie w tamtejszej dawnej 
cegielni w roku 2003. Zwiedzanie Jura 
Parku zakończyliśmy w prehistorycznym 
oceanarium, gdzie mieliśmy jedyną i nie-
powtarzalną okazję obejrzeć olbrzymie 
stworzenia wodne w ich naturalnym śro-
dowisku i niejako „na żywo” (przez trój-
wymiarowe okulary). 
    Po dawce wrażeń naukowych przy-
szedł czas na wypoczynek przy Jurajskiej 
Plaży. Uczestnicy wycieczki wykorzysta-
li czas wolny na jazdę na karuzelach. 
     Krasiejów opuściliśmy około godziny 
15-tej. Z krótką przerwą na posiłek             
w jednej z popularnych fastfoodowych 
restauracji pojechaliśmy wprost do opol-
skiego ZOO. Grupa wycieczkowiczów 
miała okazję zobaczyć wiele ciekawych 
gatunków zwierząt, zaś furorę zrobiła 
mała, nie mająca jeszcze 2 tygo-
dni,  żyrafka. 
W wycieczce udział wzięli: 
Maksymilian Brysch, Magdalena Gabryś, 
Simone Pasternak, Patrycja Płon-
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 ka, Patrycja Pawelec, Helena Radziwoń-
czyk, Klaudia Stroba, Daria Świętek, 
Sandra Świętek, Mariusz Urbańczyk, 
Dominika Watoła, Natalia Borecka, Anna 
Cichoń, Paweł Dratwa, Aleksandra Jan-
czyk, Marta Kwiecińska, Alicja Lisiecka, 
Alicja Łazaj, Monika Musik, Monika 
Płonka, Joanna Przyrowska, Joanna Przy-
rowska, Aleksandra Ptak i Kinga Żłobic-
ka z Zespołu Szkół w Kaletach. 
 

Dominik Ciomek, Dominika Bern, Mate-
usz Bern, Sandra Pilarska z ZSiP w Kale-
tach- Miotku. 
 

Klaudia Dragon, Weronika Grzywacz, 
Maja Kuder, Karolina Masłowska, Pauli-
na Nowak, Agata Ogrodnik, Michał Peła, 
Aleksander Wons, Aleksandra Brol, Oli-

wia Guder, Piotr Ka-
miński, Natalia Ko-
walska, Michał Kan-
dzia, Wiktor Piecuch, 
Dominika Uliczka, 
Emilia Zawodny, 
Magdalena Halamus  
z PSP nr 1 w Kale-
tach. 
 

    Opiekunami grupy 
byli: Pani Gabriela 
Świerc z Zespołu 
Szkół w Kale-
tach,  Panie Monika 
Wielgórecka i Eweli-
na Smoleńska z PSP 
nr 1 w Kaletach,    
Panie Bożena Dziuk i Beata Bern z ZSiP    
w Kaletach- Miotku oraz Pan Jacek Lu-

bos reprezentujący kaletański Urząd 
Miejski. 

(Dokończenie ze str. nr 7) 

W  piątek 21 czerw-
ca, opodal pomni-

ka przyrody- głazu na-
rzutowego przy ul. Dębo-
wej w Kaletach- Trusz-
czycy miała miejsce akcja 
"Było wysypisko- jest 
uroczysko".  
    Zaproszonymi gośćmi 
byli m.in.: przedstawiciele 
Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Kato-
wicach, przedstawiciele 
Urzędu Wojewódzkiego, 
Miasta Kalety oraz dzien-
nikarze. O godzinie 10.00 
na miejsce przybyła też 
młodzież z Gimnazjum nr 1 w Kaletach 
wraz z dyrektorem Krzysztofem Lisiec-
kim. 
    Po rozpoczęciu plenerowej konferencji 

pracownicy Nadleśnictwa pokazali zebra-
nym prace nad usuwaniem dzikiego wy-
sypiska. Na zrekultywowanym terenie 
posadzono kilka drzew. 

     Na temat trudnego za-
gadnienia śmieci w lesie 
wypowiedzieli się zastępca 
dyrektora RDLP w Kato-
wicach Bogdan Gieburow-
ski, Nadleśniczy Włodzi-
mierz Błaszczyk oraz Bur-
mistrz miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia. 
     Zebrani mieli także 
okazję zobaczyć program 
artystyczny przygotowany 
przez dzieci z przedszkola 
"Pod Zielonym Listkiem" 
ze Świerklańca. 
    Po konferencji Nadleśni-
czy zaprosił wszystkich 

uczestników konferencji na przygotowa-
ny przez Nadleśnictwo poczęstunek. 

Akcja Nadleśnictwa Świerklaniec "Było wysypisko- jest uroczysko"  

Jacek Lubos 
Przegląd wałów rzeki Mała Panew  

8  lipca 2013 roku przedstawiciele 
Miasta Kalety wraz z przedstawi-

cielami Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu dokonali 
przeglądu wałów rzeki Mała Panew od 
Drutarni do Miotka.  
    Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu jest administratorem 
rzeki Mała Panew, która przepływa przez 
miasto Kalety, od Zielonej do Drutarni. 
Stwierdzono, że większa część wałów 
wymaga oczyszczenia poprzez wycięcie 
drzew i krzewów, które zakłócają swo-
bodny przepływ wody w rzece. 
    Przedstawiciele Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wi-

dzą potrzebę oczysz-
czenia rzeki Mała 
Panew     i będą suk-
cesywnie czynić sta-
rania o jej uporządko-
wanie. Miasto Kalety 
ponownie zwróciło 
się z prośbą o wyko-
szenie wałów na rzece 
celem ich wzmocnie-
nia aby miasto Kalety 
było zabezpieczone 
przed powodzią.   

Michał 
Szewczyk 
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Wakacje, wakacje…. 
Prezentujemy plan zajęć świetlic środowiskowych w naszym mieście 

17.07  Wycieczka rowerowa do Zielonej. Spacer ścieżką dydak-
tyczną „do bobrów” - Pogadanka nt. Ruch to zdrowie 
18.07 Zajęcia artystyczne – bobry w moich oczach 
19.07 Bransoletki z kolorowej muliny 
22.07 Wyjście na przyświetlicowy plac sportu i rekreacji 
23.07 Zajęcia kulinarne – zdrowe kanapki na śniadanie,      
Turniej w grę stolikową: chińczyk 
24.07 Wieczorek filmowy dla starszych 
25.07 Zajęcia artystyczne – projektujemy ubrania 
26.07 Maraton filmowy dla młodszych 
29.07 Zabawa na świeżym powietrzu – wojna z balonem 
30.07 Wycieczka dla młodszych Inwałd (Park Miniatur) 
31.07 Zajęcia artystyczne – najciekawsze miejsce z wycieczki 

01.08 Wyjście rodziców z dziećmi do Mini Zoo – „Ja i Ty zaw-
sze razem”, Pogadanka nt. Jak dbać o zwierzęta domowe 
05.08 Zajęcia kulinarne- zdrowe surówki z warzyw 
06.08 Książka moim przyjacielem. Dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej czyta nam bajki 
7-9.08. Trzydniowa wycieczka w góry 
12-26.08 Urlop wychowawcy 
27.08 Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej: Książka mo-
im przyjacielem – zachęcamy dzieci i młodzież do obcowania z 
książką 
28.08 III Olimpiada Świetlicowa w Miotku 
29.08 Teleturniej „1 z 10” 
30.08 Zakończenie wakacji grill z kiełbaską 

Świetlica Środowiskowa „Przystań” w okresie wakacji letnich czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 
10:00 – 16:00. 

Wszystkie informacje dotyczące wakacji u wychowawcy Świetlicy lub pod numerem tel. 34/352 76 58 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie wakacji. 

Plan wakacji Świetlicy Środowiskowej „PORT” 
17.07  Teleturniej: Kalambury. Ćwiczymy umysły: Quizy, labirynty, 
krzyżówki,  
18.07   Turniej siatkówki plażowej, łamigłówki dla każdego 
19.07   Maraton filmowy (grupa starsza) 
22.07   Zajęcia kulinarne: kluski na parze z sosem truskawkowym 
23.07   Teleturniej „1 z 10”. Ćwiczymy umysły” quizy, labirynty, krzy-
żówki,  
24.07   Artystyczny plener cz. 1, akademia wyobraźni , zajęcia pla-
styczno-edukacyjne 
25.07   Artystyczny plener cz. 2, akademia wyobraźni, zajęcia pla-
styczno-edukacyjne 
26.07   Gry i zabawy na przy świetlicowym placu sportu i rekreacji, 
Zajęcia kulinarne – owocowa galaretka 
29.07    Teleturniej: „Jaka to melodia” 
30.07   Turniej Kręgle: na grze Nintendo Wii, (grupa młodsza: godz. 
11:30, grupa starsza: godz. 13:30) 
31.07    Warsztaty Haftowania 
01.08    Mini festiwal dziecięcej piosenki wakacyjnej 
02.08    Zajęcia kulinarne: sałatki owocowe, Projekcja filmów i bajek 
w świetlicy. 
05.08    Piesza wycieczka po okolicy spacer do dzielnicy Zielona 
06.08    Drużynowy konkurs wiedzy o Polsce – Kocham Cię, Polsko! 
07-09.08– wycieczka w góry 
12.08  Origami”- cuda z papierów- różne kompozycje, „Ramka na 
wakacyjne zdjęcie”– zajęcia plastyczne 
13.08   Zajęcia kulinarne: Świetlicowy grill (pieczemy kiełbaski) 
14.08  Zajęcia plastyczne "Mój przyjaciel" – karykatura z użyciem 
pasteli. „Liczydło”– zagadki matematyczne 
15.08   Rozgrywki gier planszowych: Monopoly, Scrabble, Warcaby,  
16.08    Dbamy o dłonie i paznokcie: owocowe maseczki. Malujemy     
i zdobimy paznokcie. 
19.08   Piesza wycieczka po okolicy spacer do dzielnicy Zielona, 
„Szukamy skarbów” zajęcia relaksacyjne 

20.08    Wtorkowe rozgrywki: turniej tenisa stołowego 
21.08   Wakacyjny konkurs fryzur – Temat „Dżungla”. Zabawy na 
przy świetlicowym placu sportu i rekreacji 
22.08   Ćwiczymy umysły: Quizy, labirynty, krzyżówki, , Zajęcia kuli-
narne: zapiekanki 
23.08    Rowerowa wycieczka do Zielonej 
26.08  ,,Wycieczka po Europie”- konkurs wiedzy o UE 
27.08  Wakacyjna dyskoteka – NEON PARTY - żegnamy wakacje tań-
cem i zabawą 
28.08  Gry planszowe i wspólne czytanie bajek. ,,Kolory lata”- praca 
z farbami 
29.08  III Olimpiada Świetlicowa 
30.08 Pożegnanie wakacji. Zajęcia kulinarne: Pizza na zakończenie 
wakacji. 
 

Świetlica Środowi-
skowa „PORT” przy 
ulicy Orzeszkowej 

10 w Kaletach - 
Miotku 

czynna w czasie 
wakacji od ponie-
działku do piątku    
w godz. 10:00 – 

17:00 
    Or g a n i z a t o r z y 
zastrzegają sobie 
prawo do zmian 
planu wakacji. 

ROWERY  MIEJSKIE, GÓRSKIE,  
Cena : 5 zł /1h, 15 zł/24h Marcin Painta 
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Plan wakacyjny MDK w Kaletach 

w Klubie w Drutarni 2013 r. 
17.07- Turniej w remika 
18.07- Badminton 
19.07- Gry, zagadki, rebusy 
22.07- Turniej w ping-ponga gr. młodsza 
23.07- Turniej w ping -ponga gr. starsza 
24.07- Gry telewizyjne 
25.07- Origami 
26.07-Spotkanie z pisarką 
29.07- Karaoke 
30.07- Urlop ( klub nieczynny) 
31.07- Zabawy ze skakanką 
01.08- Zajęcia plastyczne 
02.08- Konkurs ekologiczny 
05.08- Turniej w piłce plażowej cz.1 
06.08- Turniej w piłce plażowej cz.2 
07.08- Ognisko z pieczeniem kiełbasek 
08.08- Jaka to melodia? - turniej muzyczny 
09.08- Kalambury 
12.08- Plecenie z wikliny papierowej 
13.08- Plecenie z wikliny papierowej 
14.08- Konkurs gwary śląskiej 
15.08- Dzień wolny ( święto) 
16.08- Wakacyjny plakat 
19.08- Spotkanie z leśniczym 
20.08- Zajęcia plastyczne 
21.08- Turniej w koszykówka cz.1 
22.08- Turniej w koszykówka cz.2 
23.08- Konkurs wiedzy o ruchu drogowym 
26.08- Turniej gry w szachy i warcaby 
27.08- Karaoke 
28.08- Zajęcia kulinarne 
29.08- Wyjazd do muzeum wsi opolskiej oraz Opola (na zakoń-
czenie wakacji) . Uczestnicy wycieczki pokrywają wstęp do 
muzeum i do zoo. Organizator pokrywa koszty przejazdu. 
30.08–Zakończenie wakacji . Wystawa prac wakacyjnych. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 
Zaplanowany wyjazd tylko za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów. 

Instruktor Klubu: Brygida Popławska 

Cz ytając artykuł pt.” Charak-
ter niedoceniony” P. Jacka 

Tarskiego   zamieszczony w  GWAR-
KU z dnia 25.06.2013r. nasunęły mi 
się pewne spostrzeżenia dotyczące 
naszego miasta czyli Kalet.                 
     Podobnie jak przedstawione w arty-
kule Piekary Śląskie,  które mają tak 
bogate tradycje górnicze, a nie posiada-
ją muzeum górnictwa ani też innych 
obiektów bądź pamiątek związanych z 
górnictwem,  tak samo Kalety nieba-
wem nie będą posiadać nic, co na 
pierwszy rzut oka  wiązało by się z na-
szym rodzimym przemysłem papierni-
czym.  
    A przecież  to waśnie przemysł pa-

pierniczy, najpierw fabryka, a później 
Kaletańskie Zakłady Celulozowo – 
Papiernicze przyczyniły się  wydatnie 
do  rozwoju naszego miasta i miały 
niekwestionowany wpływ  na jego  
sytuację gospodarczą. Śmiało można 
powiedzieć, że przez długie lata  były  
wręcz jego znakiem  rozpoznawczym .  
Dlatego warto chyba dołożyć  wszel-
kich starań, aby zachować, choć w nie-
wielkim  zakresie cechy  charaktery-
styczne  tego miasta.   Pozostawić   
jakiś widoczny ślad, który byłby  jed-
nocześnie symbolem , elementem roz-
poznawczym i świadectwem bogatych 
tradycji działającego na naszym terenie 
ponad 120 lat zakładu. Działanie takie 

jest wręcz konieczne, aby ukazać  od-
rębność i specyfikę tego miasta nieod-
łącznie związanego z przemysłem pa-
pierniczym.  
    Bardzo bym chciała, aby nawiązanie 
do naszej chlubnej  przeszłości,  usytu-
owane w godnym  miejscu,  informo-
wało o tym fakcie  historycznym nasze 
młode pokolenie, a także wycieczki  
zorganizowane i indywidualnych tury-
stów odwiedzających nasze Kalety. 
Pamięć pielęgnowana, odzyskiwana, 
odszukiwana, umiłowanie przeszłości- 
to warunki konieczne na jakąkolwiek  
przyszłość, która byłaby do przyjęcia.
                                                                                                                     
         Maria   Rogocz 

Pamięć pielęgnowana 
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Podręczniki na zamówienie  dla  wszystkich 
szkół: 
 szkoła podstawowa 
 szkoła gimnazjalna 
 szkoła ponadgimnazjalna 
 

Ponadto wszystkie artykuły szkolne            
w promocyjnych cenach. 

tel. 34 3578-080       tel. 785 989 707 

Kalety– Miotek 

Ul. Paderewskiego 183 

Fabryka nasza nawet przez wiek cały, 
Królowała  nad miastem, dodając  mu chwały, 
 Likwidatorzy 19  lat już  ją likwidują , 
I tylko mieszkańcy  Kalet jej szczerze żałują. 
 

 Teraz  majątek fabryczny sprzedają   
dokładnie, 
A burmistrzowi z tego często ładna   sumka 
wpadnie. 
I chociaż pracy już tam nikt  ludziom nie 
przywróci, 
To   widok  zrujnowanej fabryki  ciągle nas 
smuci. 
 

Donośny dzwon z wieży naszego  kościoła, 
Na nabożeństwo mieszkańców ciągle woła. 
Czy to w dni zwykłe czy tez od święta, 
Każdy go słyszy i o mszy  świętej pamięta. 
 

Zaś nowa cmentarna kaplica, 
Swą architekturą wszystkich zachwyca. 
I chociaż  nikt się tam  pewnie nie spieszy, 
Budowla funkcjonalna i parafian cieszy. 
 

Budynek gminy to gmach publiczny, 
Chociaż jest dość stary, ale ciągle śliczny. 
Hejnał kaletański rozbrzmiewa codziennie, 
Już  ponad  10 lat   nieodmiennie. 
 

W  tych Kaletach jest coś magicznego, 
Bo tu przyjeżdżają mieszkać ludzie nawet      
z miasta dużego, 
Tu się na nich często mówi „ptaki”, 
Ale to brzydki zwyczaj, to chyba tylko tak dla 
draki. 
 

Nasza Ochotnicza Straż Pożarna ma  
niewątpliwie zalet wiele, 
Czuwa nad naszym miastem w dni zwykłe       
i w niedziele. 
Dobrze sobie radzi w razie  jakiegoś wypadku 
czy pożaru, 
Ale też ładnie się prezentuje na  
uroczystościach w galowym ubraniu. 
 

Burmistrz   nowy  jest miły ,operatywny          
i  bardzo się stara, 
Aby w Kaletach było ładniej i aby dzieci  
miały radości co nie miara. 
Dla dorosłych  „Gale przedsiębiorczości”      
w mieście często urządza, 
By  biznes docenić, a ludzie  aktywni poczuli 
wreszcie  wartość pieniądza. 
 

Po 50 chudych latach,  nasz park  nabiera 
blasku, 
Ścieżki , lampy, ławeczki – ręce same       
składają się do oklasków. 
I chociaż daleko mu do tego,  z czasów mojej 
młodości, 
To sama chęć  odtworzenia  sprawia nam 
trochę radości. 
 

Nasi   miejscy urzędnicy bardzo się starają, 
Sprawy  szybko  załatwiają  i skutecznie   
podatki ściągają. 
Czasem ślubu udzielą, dziecko zameldują, 
Pomocy w MOPS IE  udzielą tym co         
potrzebują. 
 

Ostatnio pojawił się temat całkiem nowy, 
Jak tu mieszkańcom wprowadzić podatek 
śmieciowy ? 
Gmina nas wszystkich  solennie przekonuje, 
Że będzie taniej, gdy się śmieci segreguje. 
 

Szkoła w naszym mieście , niech  każdy to 
powie,  
Ma  dla nas  wszystkich znaczenie wprost 
wyjątkowe, 
Wychowuje  i  uczy  nasze dzieci  z trudem     
i mozołem ,  
By  były  w życiu  kimś,  a nie zostały      
matołem. 
 

Za Ośrodek Zdrowia, co go przed laty     
sprzedano  bez litości, 
Buduje się teraz  Dom Spokojnej Starości. 
Jak będzie  finansowo kogoś na pobyt w nim 
stać, 
To może w  nim  nawet  na  starość            
zamieszkać. 
 
 

Zakupy na bazarze to dziwne zjawisko, 
Choć na wolnym powietrzu-  kupisz prawie  
wszystko. 
I buty i ciuchy, zabawki za grosik, 
Kwiaty , pomidor i cebulkę, 
No i ze znajomymi poplotkujesz chwilkę. 
 

Mówią, że u nas nic się od lat nie zmienia, 
A tu jednak działają   dwa stowarzyszenia, 
Ludzie się integrują i rozrywkę tworzą, 
I jakoś w tym mieście leci z pomocą Bożą. 
 

Klub Seniora  co działa przy Domu Kultury 
Zycie emerytom  uprzyjemnia wręcz wywraca 

do góry. 
Na kawkę i ciastko wszyscy chętnie spieszą, 
Czasem  film obejrzą  i ze spotkań się cieszą.  
 

W tym mieście jest dużo młodzieży 
I każdy  to wie jak dużo od niej zależy. 
Trzeba ją kształcić nawet bez wytchnienia, 
Bo tyle jest tu jeszcze do zrobienia. 
 

Aby wyjść z naszego grajdołka 
Potrzebna jest  u nas prawie „pieriestrojka”. 
Nie pytaj co twoje  miasto  tobie  proponuje, 
Lecz pomyśl co ty od siebie miastu  ofiaru-
jesz?   
 

A możesz  ofiarować   i pracę  i  wiedzę, 
A nie uciekać do roboty do Niemiec  za    
miedzę. 
Kalety potrzebują twoich młodych dłoni, 
Bo za kilka lat nikt już świata nie dogoni. 
 

A ci młodzi, co w Kaletach zostali 
Powinni być dobrze traktowani, 
Jeżeli swoją własną działalność otworzyli. 
Trzeba im życie ułatwiać, by się nie zniechę-
cili. 
 

To oni przecież płacą czynsze i podatki.  
A nie czekają na miejskie zasiłki i dodatki. 
Ta grupa jest najbardziej przebojowa  
I co by tu nie mówić  chyba  rozwojowa. 
 

W naszym  mieście  starszy czy też młody, 
Ma się z czego cieszyć – z dziewczyn urody. 
 O Kaletach nie trzeba marzyć i śnić, 
Bo tu  można   i  tu  warto mieszkać  i  żyć. 
 

Kalety  to  moja ojczyzna , moje podwórko , 
ogród i dom, 
A obok las sosnowy, który  zasila płuca tle-
nem ciągle nowym. 
Tu żyją moje kochane   wnuki  i  dorosłe dzie-
ci, 
Wydaje się też,  ze tu słońce jaśniej świeci. 
 

Kalety,  to miasto innym mało znane,  
I nie zawsze należycie przez wszystkich    
kochane. 
Lecz ja tęsknię do ciebie  niezmiennie      
miłością radosną, 
W każdej porze roku nieważne- zimą , latem, 
jesienią czy wiosną. 

SKLEP „U COGLA” 

Moje Kalety  
(ciąg dalszy wiersza z czerwcowego wydania „Biuletynu”) 

Maria Rogocz 
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Edward Goszyk 

  Z historii Kalet 
Naczelnik gminy Antoni Gawlik 

W  miesiącu lipcu chciałbym przy-
bliżyć czytelnikom osobę zasłu-

żonego naczelnika gminy Kalety– An-
toniego Gawlika.  
    Osoba ta wywarła znaczący wpływ na 
historię Kalet. Dziś nie ma już zapewne 
ludzi, którzy go znali czy też mogą jesz-
cze coś pamiętać na temat 
jego działalności. Ciekawe 
świadectwo o Antonim 
Gawliku zachowało się    
w kronice szkoły, której 
część historyczną zebrał      
i spisał 8 sierpnia 1945 
roku ówczesny kierownik 
Piotr Gasztych. On to       
w sierpniu 1934 r. przybył 
do Kalet z Psar i objął kie-
rownictwo szkoły. Znał 
Gawlika osobiście i z nutą 
dezaprobaty ale też niekła-
manym podziwem tak go 
opisał: 
„W dążeniu do postawienia 
szkoły i nauczyciela na 
należytym mu stopniu      
w hierarchii społecznej 
napotykał (kierownik 
Bieńkowski– dopisek auto-
ra) na sprzeciwy ówcze-
snego naczelnika gminy 
Antoniego Gawlika– czło-
wieka o  nieprzeciętnych 
aspiracjach, natury wład-
czej, ambitnej, nieprzebie-
rającej w środkach dla 
urzeczywistniania wła-
snych celów. Cechą cha-
rakterystyczną naczelnika 
gminy było stałe proceso-
wanie się. Jeżeli nie miał  
w terenie przeciwnika,       
z którym mógłby prowa-
dzić spór– stwarzał sobie 
takiego. Zawsze miał pełno 
spraw do załatwienia natu-
ry osobistej i społecznej. 
Posiadał wybitne uzdolnie-
nia z zakresu  prawa, acz-
kolwiek fachowego (ani 
ogólnego)  wykształcenia 
nie miał. Życie go uczyło. 
Obrońcy sądowi mieli       
z nim podczas licznych 
jego procesów twardy 
orzech do zgryzienia. Czę-
sto kładł ich w sądzie na 
łopatki. Dobry administra-

tor gminy. Miał szczęśliwą rękę do spraw 
finansowych z zakresu budżetu gminne-
go. Potrafił wyprocesować z fabryki Na-
tronag grube udziały w podatkach i użyć 
ich do budowy mieszkań, mostów, za-
drzewienia ulic. Wszędzie go było pełno! 
W poczynaniach swoich dla dobra gminy 

nie zawsze był zgodny z prawem. Tak np. 
jako naczelnik Okręgu Urzędowego zli-
kwidował w swoim terenie gminy jed-
nostkowe tworząc przemocą w dniu 2.10. 
1933 r. gminę zbiorową Kalety, czym 
postawił Starostwo Lublinieckie wobec 
faktu dokonanego.” 

Fragment stenogramu z posiedzenia III Sejmu Śląskiego z dnia 19 czerwca 1933 r.  
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Parada w Trzebnicy 
 

23 czerwca Miejska Orkiestra Dęta 
wraz z mażoretkami  INEZ wystąpiła 
w Trzebnicy podczas IV Trzebnickiej 
Parady Orkiestr Dętych i Humoru. 
     Oprócz artystów i artystek z Kalet      
w Paradzie wzięły udział także mażoretki 
ODML z Leszna i duma Trzebnicy - for-
macja Aida, orkiestry dęte ze Starej Bia-
łej, Leszna i Trzebnicy. 
    Gościem specjalnym na paradzie była 
Reprezentacja Polski Kobiet w piłce noż-
nej, która pokonała 22 czerwca na  trzeb-
nickim stadionie drużynę z Czech. Gratu-
lacje drużynie złożył burmistrz Marek 
Długozima.  
    Wieczorem mieszkańcy Trzebnicy 
mieli okazję bawić się  z gwiazdą wie-
czoru, kabaretem Ciach.  

 

    Na spotkanie przybyli Bur-
mistrz Kalet Klaudiusz Kandzia, 
radne naszego miasta: Irena No-
wak, Zuzanna Jelonek oraz prze-
wodniczący Eugeniusz Ptak, 
przedstawiciele szkól, członkowie 
rodziny i przyjaciele poetki, a tak-
że wszyscy, dla których słowo 
pisane, a szczególnie poetyckie 
rymy coś znaczą.  
    Pani Laurencja była laureatem 
w konkursie Poezji księdza Jana 
Twardowskiego w Tarnowskich 

Górach w latach 2000, 2001 i 2002. W 
roku 2002 była także laureatem nagrody 
Biskupa Jana Wieczorka. W tymże roku 
zdobyła też nagrodę w konkursie poezji 

"Z okazji Dnia Matki" zorganizo-
wanym przez Miejski Dom Kul-
tury w Miasteczku Śląskim.  
    W 2008 roku wydała tomik 
poezji "Ciche wołanie", a dwa 
lata później kolejny tomik            
" Chwile zadumy".  
    Na spotkaniu wiersze recyto-
wały uczennice pani Laurencji, 
która na co dzień uczy nasze 
dzieci w kaletańskim gimna-
zjum.   
 
 

 

Podziękowanie 

P ragniemy serdecznie podziękować 
Panu Burmistrzowi oraz organiza-

torom wyjazdu do Spodka w Katowi-
cach na jubileuszowy koncert zespołu 
„Śląsk” z Koszęcina za możliwość za-
prezentowania się z naszym śląskim 
repertuarem przed licznie przybywają-
cą na koncert publicznością.  
    Cieszyło nas to, że podczas naszych 
występów  wielu  gości zatrzymywało się  

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
ul. Sienkiewicza 6 

42 - 600 Tarnowskie Góry 
 

ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014 
 

SZKOŁA POLICEALNA  
na podbudowie szkoły średniej technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
na podbudowie zasadniczej szkoły  zawodowej 

 
KURSY KWALIFIKACYJNE W „SORBONIE” 

- mechanik pojazdów samochodowych (organizowany przez WZS) 
- technik fryzjer (organizowany przez CKU) 

 

NASZE ATUTY: 
 jedyna publiczna szkoła dla dorosłych w powiecie –  całkowicie za darmo 
 własna siedziba i bogata baza dydaktyczna 
 dogodna lokalizacja – blisko PKP i PKS 
 ucząc się u nas zapłacisz mniej za czesne w Wyższej Szkole Zarządzania   

i Administracji w Opolu oddział Tarnowskie Góry 
 

organizujemy różnorodne kursy i szkolenia 
 

Bliższe informacje: Sekretariat CKU tel. 32/ 285 35 96 
                                   www.cku.szkola.pl 

Miejska Orkiestra Dęta 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. prof. H. Borka 

 

Promocja tomiku poezji       
Laurencji Wons pt.   

„Jestem, ciągle jestem…”  
 

27  czerwca 2013 r. w Bibliotece 
Miejskiej w Kaletach odbył się 

wieczór poetycki Pani Laurencji Wons 
promujący tomik wierszy "Jestem, 
ciągle jestem".  
     

Chór Sonata 

Dyrektor MBP 
Marcin Walczak 
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koło nas śpiewając z nami znane śląskie 
melodie. Sporo pozytywnych emocji do-
starczył nam sam koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” z Koszęcina. Perfekcyj-
nie wykonany, dynamiczny, kolorowy     
i pięknie zaśpiewany. Pozostanie na dłu-
go w naszej pamięci.  

Dziękujemy!  
Chór SONATA 

 

 Raport z działalności chóru  
SONATA w miesiącu czerwcu 

 

8  czerwca br. chór Sonata brał czyn-
ny udział w jubileuszowym koncer-

cie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”        
z Koszęcina w „Spodku” w Katowi-
cach.  
    Zaśpiewaliśmy tam pieśni śląskie          
i powstańcze: m. in.: „Poszła Karolinka”, 
„Głęboka studzienka”, „Zachodzi sło-
neczko”, „Bytomski mosteczek”, 
„Walczyk Tarnogórski” i wiele innych.  
Tym razem naszym galowym strojem nie 
były garnitury oraz garsonki lecz koszul-
ki reklamujące nasze miasto Kalety – 
Leśny Zakątek Śląska.  
    16 czerwca br. zaś śpiewaliśmy pieśni 
Maryjne w pięknym Sanktuarium Matki 
Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie pod-
czas mszy św. oraz tuż po niej  
w dłuższym koncercie. Byliśmy pod wra-
żeniem pięknego, ozłoconego ołtarza 
głównego, czterech ołtarzy bocznych 
oraz wielu wspaniałych fresków pokry-
wających ściany i sklepienie świątyni. Po 
koncercie zostaliśmy ugoszczeni przez 

opiekujących się Sanktuarium Ojców 
Paulinów. Bardzo dziękujemy za miłe       
i „słodkie” przyjęcie naszego chóru. 
    W miesiącu lipcu mamy tradycyjną 
jednomiesięczną wakacyjną przerwę.  
Po niej czeka nas dużo pracy w przygoto-
waniach do jubileuszu 20-lecia powstania 
naszego chóru. Dlatego zapraszamy 
wszystkich chętnych do zasilenia naszych 
szeregów, byśmy z dużą mocą mogli 
wyśpiewywać wybrane utwory na wielu 
jubileuszowych koncertach. 

       Z gorącym pozdrowieniem 
   Chór SONATA 

 
Zajęcia Zumba fitness  

w MDK Kalety 
 

8  lipca br. na dużej sali MDK odbyły 
się pierwsze zajęcia Zumba Fittnes.  

    Jest to fuzja tańca i fitnessu w latyno-
amerykańskich rytmach. Zajęcia będą 
odbywały się w każdy poniedziałek        
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach    
z licencjonowanym instruktorem.  

 

Indywidualne Mistrzostwa  
Śląska Juniorów w Szachach 

Klasycznych 

W  dniach od 22 do 26 czerwca 
2013 r. na terenie Centrum Biz-

nesowego „Adria” w Rudzie Śląskiej 
odbyły się Indywidualne Mistrzostwa 

Śląska Juniorów w Szachach Klasycz-
nych na rok 2013.  
    Juniorzy rywalizowali w kilku grupach 
wiekowych- oddzielnie dla chłopców         
i dziewcząt. Rozegrano 9 rund. Grano 
tempem klasycznym.  
    Kalety w tegorocznych zawodach re-
prezentowało dwóch zawodników: Mate-
usz Płonka- posiadacz II kategorii sza-
chowej w grupie chłopców do lat 17-tu    
i Aleksy Walczak w grupie chłopców do 
lat 13-tu. Obaj zawodnicy na co dzień 
reprezentują klub szachowy MDK Kale-
ty. 
    Grupa wiekowa chłopców do lat 17-tu 
w której zagrał Mateusz Płonka zgroma-
dziła 29 zawodników, w tym dwóch za-
wodników z kategorią szachową I+. Do 
rozgrywek międzywojewódzkich z grupy 
tej awansowało 17 zawodników.  
   Wyniki końcowe przedstawiały się 
następująco. Zawody wygrał Grzegorz 
Szolc KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gli-
wice - 7,0 pkt., na miejscu drugim upla-
sował się Rafał Faron ChTS Chorzów - 
7,0 pkt., a na trzecim Kamil Szczecina 
ŚSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry - 
6,5pkt. Mateusz Płonka MDK Kalety 
uzyskał - 4,0 pkt. i uplasował się na 18 
miejscu. W grupie wiekowej chłopców 
do lat 13-tu zadebiutował w Mistrzo-
stwach Śląska Juniorów Aleksy Walczak 
wypełniając normę na kategorię szacho-
wą IV-ą. Grupa wiekowa chłopców do lat 
13-tu zgromadziła 46 zawodników w tym 
12-tu zawodników z kategorią szachową 
II-ą. Z tej grupy do rozgrywek między-

(Dokończenie ze str. nr 13) 

(Dokończenie ze str. nr 15) 

(jal) 

Sekcja  
szachowa 
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Jacek Lubos 

Ogłoszenie Miejskiego Towarzystwa Siat-
karskiego w Kaletach 

 

MTS  Kalety z radością 
informuje, że nasz 

członek Patryk Rogocz wraz z parte-
rem sportowym ze szkoły ponadgim-
nazjalnej Jakubem Beniszem zajęli    
1 miejsce w etapie rejonowym w siat-
kówce plażowej, wygrywając ze szko-
łami powiatu tarnogórskiego i lubli-

nieckiego.  
    Awansowali tym samym na etap wojewódzki, który odbył 
się w dniu 21.06.2013r w Dąbrowie Górniczej, gdzie osiągnęli 
wielki sukces zajmując 2 miejsce w Finale Licealiady Młodzie-
ży Szkolnej Województwa Śląskiego w siatkówce plażowej. Po 
zaciętej walce z szkołami z całego województwa ulegli tylko 
IV Liceum Ogólnokształcącemu z Rybnika, wyprzedzając takie 
szkoły jak IX Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie, Ze-
spół Szkół w Porębie, czy II Liceum Ogólnokształcące w Cie-
szynie. 
MTS Kalety zaprasza do korzystania z boiska do siatkówki 
plażowej przy PSP nr 1 w Kaletach. Zapraszamy i polecamy 
grę piłkę plażową. 

Prezes MTS Kalety 
Piotr Rogocz 

wojewódzkich awansowało 16 zawodni-
ków.  
    Wyniki końcowe przedstawiały się 
następująco: zawody wygrał Andrzej 
Sułkowski z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Pałac Młodzieżowy Katowice - 
7,5 pkt., na miejscu drugim uplasował się 
Kacper Gondro z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Hetman Częstochowa - 7,0 
pkt., a na trzecim Jędrzej Młynarski         
z Uczniowskiego Klubu Sportowego Pa-
łac Młodzieży Katowice – 7,0 pkt.  
    Aleksy Walczak MDK Kalety uzyskał 
3,0 pkt. i uplasował się na 41 miejscu. 
    Ogółem w Zawodach tych brało udział 
205 juniorów.  

Marek Rupik 

 
 
 
 

Piotr Ciba- prezes Koła PZW 
"Jaź" z Woźnik- zdobywcą    
pucharu burmistrza miasta   

Kalety  

7  lipca, na zbiorniku sekcyjnym 
przy ul. Fabrycznej w Kaletach 

rozegrano zawody spławikowe o pu-
char burmistrza 
miasta Kalety.  
    Przy sprzyjającej, 
słonecznej pogodzie 
wystartowało 24 

zawodników, wśród których, oprócz 
wędkarzy z Kalet, znaleźli się m.in. re-
prezentanci Mykanowa, Woźnik, Lubliń-
ca         i Koszęcina.  
    Zwycięzcą, z 2,7 kilogramami złowio-
nych ryb został Piotr Ciba z Woźnik. Za 
nim uplasował się Radosław Budzynow-
ski z Mykanowa (2,6 kg), zaś trzecie 
miejsce zajął Łukasz Golus z Kalet (2,4 
kg). Puchary wręczył zastępca burmistrza 
miasta Kalety Dariusz Szewczyk.  
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Jacek Lubos 

W  sobotę 22 czerwca przez Zielo-
ną, Miotek, Kuczów, Truszczy-

cę i Jędrysek przemknął I Triathlon 
Turystyczny Doliną Małej Panwi orga-
nizowany przez Stowarzyszenie Dolina 
Małej Panwi z Ozimka.  
     Triathlon składał się z przemarszu 
nordic walking (17,5 km) z góry Krusin 
w Cynkowie (gdzie Mała Panew ma swo-
je źródło) do Zielonej, gdzie uczestnicy 
zamienili kijki na rowery. Trasa rowero-
wa (56 km), wytyczona głównie lasami, 
prowadziła z Zielonej do Kolonowskiego. 
Ostatnim etapem triathlonu (13 km) był 
spływ kajakowy Małą Panwią zakończo-
ny przy Wyspie Rehdanza w ozimskim 
Parku Hutnika.  

    Triathlon odbywał się          
w dwuosobowych zespołach,    
a najlepsza dwójka przebyła tę 
86 km trasę w niespełna 6 go-
dzin. Po zakończeniu triathlonu, 
podczas trwających właśnie Dni 
Ozimka, burmistrz miasta wrę-
czył zdobywcom pierwszych 
trzech miejsc nagrody i pucha-
ry. Ogólnie nagrodzono wszyst-
kie 17 ekip, które w komplecie 
zakończyły zawody.  
    W związku z dużym zaintere-
sowaniem oraz bezbłędnie prze-
prowadzoną organizacją imprezy- Stowa-
rzyszenie Dolina Małej Panwi planuje 
organizację podobnego triathlonu juz za 

rok. O terminie na pewno poinformujemy 
na naszej stronie internetowej.  

I Triathlon Turystyczny Doliną Małej Panwi  

TPD  Kalety na początku 
czerwca wygrało dwa 

mecze ligi południowej.  
    Jeden był wyjazdowy z Przystanią 
Tarnów. W tym meczu najlepiej punktu-
jącym zawodnikiem okazał się młody 
zawodnik z Kalet Krzysztof Marczak. 
Zdobył 15 punktów. Następny mecz od-
był się w Kaletach z Strażakiem Miko-
łów. Tu dopisała piękna pogoda więc 
przyszło sporo kibiców. Mikołów okazał 
się mało wymagającym przeciwnikiem i 
Kalety rozgromiły tę drużynę 88-62.  
     Następnym sukcesem jest to, że mło-
dzież z Kalet awansowała po 4 kolejkach 
juniorskich do finału Drużynowych Mi-
strzostw Polski i dwóch naszych junio-
rów awansowało do Indywidualnych Mi-
strzostw Polski.  
W Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa 
Polski do lat 16.  Po rannych elimina-

cjach dwóch zawodników awansowało 
do  finału. Krzysztof Podzimski zasko-
czył wszystkich w finale, wylosował naj-
gorszy z możliwych numerków (miał 2 
razy czwarte pole), a mimo to wywalczył 
4 miejsce- przegrał bieg dodatkowy o 
trzecie miejsce. Jest to największy sukces 
tego zawodnika, więc radość kolegów 
była ogromna.  
 
MUKS Przystań Tarnów– TPD Kalety 70
-78  
Punkty dla TPD: 
1. Krzysztof Podzimski (2*,1,1,-,4) 8+1  
2. Rafał Pigoń (3,4,4,T,3*) 14+1  
3. Piotr Pluczyński (2*,2,4,1,3*) 12+2  
4. Aleksander Tomczak (3,4,1,4,2) 14  
5. Piotr Kuder (2*,3*,1,4,4) 14+2  
6. Krzysztof Marczak (3,4,3,2,3) 15  
7. Damazy Świder NS  
8. Dominik Szulc (1) 1 

TPD Kalety- Strażak Mikołów 88- 62 
Punkty dla TPD: 
 
1. Krzysztof Podzimski (-,1,4,2,4) 11 
2. Rafał Pigoń (4,4,3*,3*,3*) 17+3  
3. Piotr Kuder (4,4,4,3,4) 19  
4. Krzysztof Marczak (1,1,1,1,-,1) 4  
5. Szymon Wąsinski (4,3*,2,4,3*) 16+2  
6. Dominik Szulc (1,-,-,1) 2  
7. Piotr Pluczyński (3*,4,4,4,4) 19+1 
8. Mateusz Pęcherz NS 
 
Liga: 
1. Kalety 5 10 +69 
2. Częstochowa 3 4 +54 
3. Świętochłowice 3 4 +25 
4 .Tarnów 2 2 +34 
5. Mikołów 4 2 -11 
6. Poczesna 5 0 -171  

Kolejne sukcesy speedrowerowców z Kalet  

Piotr Kuder 

Z akończyły się prace nad stworze-
niem serwisu on- line umożliwia-

jącego rezerwowanie kortu tenisowego 
w Jędrysku za pośrednictwem sieci. 
   Na stronie internetowej www.kalety.pl 
zainteresowani mogą zarezerwować kort 
nie wychodząc z domu. Serwis umożli-
wia również internautom podgląd zare-
zerwowanych godzin.  
    Zachęcamy do korzystania z rezerwa-
cji oraz do zapoznania się z regulaminem 
obiektu.  

Kort tenisowy - rezerwacje 
on- line  

(jal) 

Unia Kalety w klasie A 

S tało się. Po kilku sezo-
nach, w których druży-

na z Kalet zostając na fini-
szu ligi w „ogonie” tabeli 

cudem unikała degradacji, rozgrywki 
2012/2013 zakończyła na miejscu 
przedostatnim i spadła do lublinieckiej 
klasy A. 
   Unia wygrała co prawda ostatnie dwa 
ligowe mecze– w Pankach 2:1 (bramki: 
K. Pilarski, A. Golec) oraz u siebie z Jed-
nością Boronów 2:0 (bramki: A. Golec, 
K. Pilarski), to jednak nie wystarczyło 
aby wspiąć się na „bezpieczne” miejsce   
i wyprzedzić Orkan Rzerzęczyce czy 
Unię Rędziny. Nie bez znaczenia była    

w tej sytuacji niespodziewana wygrana 
słabego zespołu z Rzerzęczyc w Często-
chowie z liderem tabeli- rezerwami tam-
tejszego Rakowa. Inna rzecz, że gospoda-
rze, mając awans w kieszeni, mogli sobie 
pozwolić na odrobinę nonszalancji...  
    W drużynie nie zapowiadają się, jak na 
razie, rewolucyjne zmiany. Na stanowi-
sku szkoleniowca pozostaje Sebastian 
Lebek, ten sam będzie także „szkielet” 
zespołu. O ewentualnych roszadach ka-
drowych poinformujemy w miesiącu 
sierpniu. Liga, w której Unia rywalizo-
wać będzie m.in. z sąsiadami z Koszęcina  
i Tworoga, wystartuje prawdopodobnie 
10 sierpnia.  (jal) 
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23  czerwca br. ruszyła rewanżowa 
runda rozgrywek piłkarskiej 

ligi amatorskiej o Puchar Burmistrza 
Miasta Kalety. Startują już tylko 4 
drużyny z powodu wycofania się z roz-
grywek ostatniej w klasyfikacji ekipy 
FC Drathammer. Zgodnie z regulami-
nem wyniki meczów z pierwszej rundy 
z udziałem FC Drathammer są zalicza-
ne do klasyfikacji. 
 

Wyniki meczów rewanżowych: 
 

RKS – Oldboys Lasowice 2-7 
Galaxy – Ebolowe Ziomki 4-7 
RKS – Galaxy 0-3 v.o 
Do rozegrania pozostały mecze: 
14.07.13 o godz. 
20.00 Oldboys 
Lasowice - Ebolo-
we Ziomki 
21.07.13 o godz. 
19.00 : RKS - 
Ebolowe Ziomki, 
a o godz. 20.00: 
Oldboys Lasowi-
ce - Galaxy 
    W niedzielę 21 
lipca około godz. 
21.00 nastąpi wrę-
czenie nagród: 
mistrz ligi otrzy-

ma Puchar Burmistrza oraz będzie wystę-
pował w finale wojewódzkim. 

m-ce Nazwa drużyny Ilość 
meczów 

punkty Stosunek bramek 

1. Galaxy 6 15 38-26 

2. Ebolowe Ziomki 5 12 45-23 

3. Oldboys Lasowice 5 9 41-25 

4. RKS 6 3 20-35 

5. FC Drathammer 4 0 12-37 

Amatorska Liga Piłki Nożnej Orlik Polska 2013 po półmetku  

W  poniedziałek 24 czerwca na 
stadionie KS Unia Kalety 

młodzież i dzieci z kaletańskich szkół i 
przedszkoli rywalizowały na różnych 
dystansach biegając w ramach akcji 
"Polska Biega". Zawody, ze względu 
na padający deszcz, były trzykrotnie 
przekładane- pierwotnie miały się od-
być 24 maja. 
 

Wyniki klasyfikacji: 
 

 Przedszkola: 
Chłopcy: 
1. Oliwier Cogiel 
2. Jakub Madeja 
3. Szymon Droździok 
 

Dziewczyny: 
1. Aleksandra Helisz 
2. Klaudia Deptała 
3. Zofia Czornik 
 

 Szkoła podstawowa 

Klasy I-II 
Chłopcy: 
1.Beniamin Kurcoń 
2.Daniel Bolacki 
3.Maciej Badura 
 

Dziewczyny: 
1. Daria Grzeszczak 
2. Weronika Gruszka 
3. Emilia Szudej 
 

Klasa III 
Chłopcy: 
1. Bartosy Wojtal 
2. Dawid Pająk 
3. Filip Parys 
 
 Dziewczyny: 
1. Emilia Ślimok 
2. Julia Parys 
3. Anna Żmirek 
 

Klasa IV-V 

Chłopcy: 
1. Paweł Jarosz 
2. Dominik Słodczyk 
3. Kamil Kłosek 
 

 Dziewczyny: 
1. Klaudia Musialik 
2. Julia Matlik 
3. Sandra Dudek 
 

Klasa VI 
Chłopcy: 
1. Wojciech Danysz 
2. Rafał Balbierz 
3. Marcin Danysz 
 

Dziewczyny: 
1. Oliwia Guder 
2. Natalia Kowalska 
3. Magdalena Halamus 
 

Gimnazjum kl. I-II 
Chłopcy: 
1. Dominik Ciomek 
2. Mateusz Gozdek 
3. Mateusz Słodczyk 
 

 Dziewczyny: 
1. Ilona Rudnicka 
2. Agnieszka Zok 
3. Klaudia Stańczyk 
 

Gimnazjum kl. III 
Chłopcy: 
1. Piotr Parys 
2. Mateusz Urbańczyk 
3. Kamil Chyra 
 

 Dziewczyny: 
1.Sandra Świętek (jedyna startująca         
w swojej  kategorii wiekowej). 
 

Rywalizacja szkół i przedszkoli w ramach akcji „Polska Biega 2013” 

Jacek Lubos 
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Biegi na stadionie KS Unia  

Regulamin konkursu na najładniejszy 
balkon i przydomowy ogród: 
 

I. Cel konkursu 
Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety 
do dbałości o piękno i estetykę swojego 
najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie 
w ludziach pasji ogrodniczej. 
II. Organizator 
Burmistrz Miasta Kalety. 
III. Uczestnictwo i zasady konkursu 
1. W konkursie mogą wziąć udział wszy-
scy mieszkańcy Miasta Kalety, którzy  
posiadają ogródki przydomowe i/lub bal-
kony. 
2. Konkurs organizowany jest w dwóch 
kategoriach: 
a) najładniejszy ogród, 
b) najładniejszy balkon. 
3. W ocenie konkursowej brane będzie 
pod uwagę: 
a) w przypadku ogrodu: 
- ogólne wrażenie estetyczne ogrodu, 
- pomysłowość i oryginalność rabat, 
klombów, skalniaków, itp. 
- stan trawnika, 
- różnorodność roślinna, 
- ład, porządek i kolorystyka 
b) w przypadku balkonu: 
– ogólne wrażenie estetyczne balkonu, 
– pomysłowość i oryginalność, 
– ilość i jakość ekspozycji roślinnych, 
– ład, porządek i kolorystyka. 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest wypełnienie karty zgłoszenia zawie-
rającej: 
- imię i nazwisko, 
- adres, 
- numer telefonu, 
- kategorię konkursową, 
- zgodę na sfotografowanie wizerunku, 
ogrodu/balkonu i podanie wyników do  
publicznej wiadomości. 
- zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych. 
5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącz-
nik do regulaminu i jest dostępny na stro-
nie www.kalety.pl lub w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 22. 
Można go też wyciąć z bieżącego numeru 
„Biuletynu”. 
6. Zgłoszenia można składać do sekreta-
riatu Urzędu Miejskiego w Kaletach, pok. 
22, w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 25 lipca 2013 r. 
7. Przeglądu ogrodów i balkonów dokona 
Komisja konkursowa wyłoniona przez  
Organizatora do dnia 31 lipca 2013 r. (po 
uprzednim umówieniu terminu oglę-
dzin).8. Komisja konkursowa ogłosi listę 
zwycięzców na stronie internetowej mia-
sta Kalety www.kalety.pl. Wręczenie 
nagród nastąpi podczas sesji Rady Miej-
skiej, o której zwycięzcy zostaną poinfor-
mowani pisemnie. 

9. Spośród zgłoszonych do konkursu 
ogrodów i balkonów komisja wyłoni 3  
najładniejsze ogrody oraz 3 najładniejsze 
balkony. Zwycięzcy otrzymają nagrody  
rzeczowe. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do 
sfotografowania wizerunku zwycięzców, 
ogrodu/balkonu oraz podanie tych foto-
grafii wraz z danymi osobowymi do pu-
blicznej wiadomości. 

ZGŁOSZENIE 
udziału w konkursie na najładniejszy  

balkon i przydomowy ogród 
 

Imię i nazwisko:  

..................................................................................................... 

Adres:  
..................................................................................................................
........................................................................................ 

 
nr telefonu : 
.................................................................................................... 
 

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii: 

□ najładniejszy balkon 

□ najładniejszy ogródek przydomowy 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i wyra-
żam zgodę na sfotografowanie mojego wizerunku, ogrodu/balkonu 
oraz podanie tych fotografii wraz z danymi  osobowymi do publicznej 
wiadomości. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla celów niniejszego konkursu. 
 
 
.................................................................................................. 

czytelny podpis 

B urmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniejszy balkon i przydomowy ogród. Celem konkursu jest zachę-
cenie mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie 

w ludziach pasji ogrodniczej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody czekają! Formularze zgłoszeń przyj-
mowane są w biurze nr 22 do 25 lipca 2013 r.  

UWAGA KONKURS!  
Znów wybierzemy najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród  
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W  związku z pojawiającymi się 
wśród mieszkańców Miasta 

Kalety kontrowersjami w sprawie po-
noszenia opłaty za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych w mie-
siącu lipcu br. (tj. podczas trwania 
„trybu awaryjnego”) wyjaśniamy, iż 

opłatę trzeba uiszczać do Urzędu Miej-
skiego w wysokości zgodnej ze złożoną 
deklaracją na nadany indywidualny 
rachunek bankowy widniejący na do-
wodzie wpłaty, w terminie do 15 lipca 
br. 

    Z wpłat dokonanych przez miesz-
kańców, Urząd Miejski  pokryje 
wszystkie koszty  związane z wywozem 
odpadów gromadzonych zarówno w po-
zostawionych pojemnikach jak i groma-
dzonych w workach. 

Monika Gambuś 

Informacja dotycząca opłat za wywóz odpadów w miesiącu lipcu 

Spotkania burmistrza z mieszkańcami w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach 

We  wtorek 25 czerwca w siedzi-
bie lidera projektu- Koszęci-

nie- miasta i gminy, które przeprowa-
dziły wspólne postępowanie przetargo-
we: Kalety, Koszęcin, Woźniki, Ciasna, 
Pawonków, Kochanowice, Konopiska   
i Dobrodzień, podpisać miały umowę 
na wywóz nieczystości z firmą, która 
wygrała przetarg- Prywatnym Zakła-
dem Oczyszczania Miasta Waldemar 
Strach.  
    Ww. firma zaproponowała najkorzyst-
niejsze stawki. Do podpisania umowy 
jednak nie doszło, czego przyczyną było 
odwołanie do Krajowej Izby Odwoław-
czej (KIO) od wyników przetargu, które 
złożyła startująca także w przetargu, ale 
proponująca o wiele wyższe stawki firma 
SITA. Obecnie miasta i gminy zmuszone 
są do czekania na wyrok KIO, ponieważ 
dopiero ewentualne oddalenie odwołania 
dałoby „zielone światło” w kwestii pod-
pisania umowy z firmą Waldemara Stra-
cha. Przedłużenie terminu wyniknęło 
również z faktu, że już wcześniej odwoła-

nia od specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia złożyły inne firmy. 
    Ponieważ „ustawa śmieciowa” weszła 
w życie od dnia 1 lipca 2013 roku miasto 
Kalety zmuszone zostało tymczasowo 
wprowadzić tryb awaryjny, po którego 
zakończeniu mieszkańcy zostaną wypo-
sażeni przez zwycięzcę przetargu w dar-
mowe pojemniki na odpady zmieszane 
oraz zestawy kolorowych worków. Do 
tego momentu należy gromadzić odpady        
w przystosowanych do tego workach, 
które zostały dostarczone bezpłatnie 
wszystkim mieszkańcom pozbawionym 
pojemników na śmieci (w mieście nie 
dotyczy to jedynie byłych klientów firmy 
REMONDIS, która na prośbę Urzędu 
Miejskiego zdecydowała się czasowo 
pozostawić swoje pojemniki na pose-
sjach). Worki na odpady (2 sztuki na od-
pady zmieszane i 1 na plastik) wraz         
z dowodami wpłat zawierającymi indy-
widualny numer kont do wnoszenia opła-
ty za wywóz odpadów komunalnych roz-
dysponowane zostały wśród mieszkań-

ców w dniach 28, 29 i 30 czerwca. Za-
równo za wywóz odpadów gromadzo-
nych w pozostawionych pojemnikach 
firmy REMONDIS, jak i za wywóz odpa-
dów gromadzonych w workach dostar-
czonych przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w dniach 28-30 czerwca, ca-
łość kosztów poniesie Miasto Kalety      
(z zadeklarowanych wpłat mieszkańców).   
    „Tryb awaryjny” potrwa co najmniej 
do końca lipca. Wywóz odpadów z wor-
ków następuje zgodnie z podanym przez 
Urząd harmonogramem natomiast wywóz 
z pojemników firmy REMONDIS zgod-
nie ze starym harmonogramem wywozów 
tej firmy. 
Po otrzymaniu oficjalnego stanowiska– 
orzeczenia KIO w sprawie przetar-
gu ,zostanie wydane wspólne oświadcze-
nie wszystkich gmin będących w PORO-
ZUMIENIU na przeprowadzenie wspól-
nego postępowania przetargowego.   

Xymena Sudakowska, 
 Monika Gambuś 

Od poniedziałku 1 lipca wystartowała „Ustawa śmieciowa”.  
Miasto wprowadziło tryb awaryjny  

W  poniedziałek i wtorek - 24 i 25 
czerwca- odbył się cykl spotkań 

burmistrza i radnych miasta Kalety z 
mieszkańcami, na których wyjaśnione 
zostały praktyczne aspekty wdrażania 
w naszym mieście ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku.  
    W poniedziałek burmistrz Klaudiusz 
Kandzia wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem oraz 
pracownikami Urzędu Miejskiego: Moni-
ką Gambuś, Xymeną Sudakowską i Jac-
kiem Lubosem, gościł w Drutarni, Jędry-
sku i Miejskim Domu Kultury.  
    We wtorek prelekcje i debaty odbyły 
się w Kuczowie i Miotku. W poszczegól-
nych dzielnicach, których sprawy w spo-
sób szczególny interesowały radnych,     
w spotkaniach udział wzięli członkowie 

Rady Miejskiej: Zuzanna 
Jelonek, Janina Perz, Zyg-
munt Mirowski, Mirosława 
Potempa i Blandyna Kąkol. 
     Spotkania, we wszyst-
kich pięciu miejscach        
w których się odbyły, zgro-
madziły dużą liczbę zainte-
r esowan ych  t emat em 
mieszkańców. 
   Ramówka spotkań obej-
mowała przemowę burmi-
strza objaśniającą etap oraz 
szczegóły wdrażania "ustawy śmiecio-
wej" w mieście Kalety, prezentację multi-
medialną inspektorek Moniki Gambuś     
i Xymeny Sudakowskiej (które na co 
dzień zajmują się praktyczną stroną 
głównego tematu spotkań) oraz dyskusję 

mieszkańców z przedstawicielami magi-
stratu. 
 Spotkania burmistrza i radnych z miesz-
kańcami dotyczące spraw bieżących od-
będą się w miesiącu wrześniu. 
 

Jacek Lubos 
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W dniu 24.07.2013 r. - 
Rejon III 
Ulice: 
 

1 Maja 
Armii Krajowej 
Bema 
B. Chrobrego 
Chopina 
Gwoździa 
Kosmonautów 
Ks. Drozdka, n-ry od 1 do 34 
Leśna 
Ligonia 
Lipowa 
Łokietka 
Nałkowskiej 
Nowa 
Okrzei 
Piastów 
Pokoju 
Prusa 
Reja 
Rycerska 
Słowiańska 
Sobieskiego 
Spokojna 
Świerczewskiego 
Traugutta 
Wojska Polskiego 
Zielona 
Żwirki i Wigury 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 25.07.2013 r. - 
Rejon IV 
Ulice: 
 

3 Maja  
Dolna 
Kasprowicza 
Kołłątaja 
Koszęcińska 
Ks. Popiełuszki 
Kuźnicka 
Kwiatowa  
Lubliniecka 
Łowiecka 
Miłosza 
Roździeńskiego 
Rzeczna 
Skłodowskiej 
Sportowa 
Szkolna 
Szymanowskiego 
Tetmajera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 29.07.2013 r. - 
Rejon V 
Ulice: 
 

Brzechwy 
Bukowa 
Celulozowa 
Dębowa 
Dworcowa 
Fabryczna 
Gawlika 
Gołębia 
Harcerska 
Jastrzębia 
Kilińskiego 
Krasickiego 
Kruczkowskiego 
Konopnickiej 
Lubliniecka 
Miarki 
Paderewskiego, n-ry od 1- 82 
Piaskowa 
Polna 
Poprzeczna 
Powstańców Śl. 
Pstrowskiego 
Rodziewiczównej 
Słoneczna 
Wiejska 
Zapolskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 30.07.2013 r. - 
Rejon VI 
Ulice: 
 

30 - lecia  
Barbary 
Boczna 
Bracka 
Cicha 
Cynkowa 
Grunwaldzka 
Grzybowa 
Jagodowa 
Jana 
Klonowa 
Letniskowa 
Lubszecka 
Miła 
Miodowa 
Młyńska 
Myśliwska 
Norwida 
Ogrodowa 
Orzeszkowej 
Owocowa 
Paderewskiego, nr od 83-226 
Powstańców 
Sosnowa 
Stawowa 
Tarnogórska 
Tulipanowa 
Ustronna 
Wąska 
Wczasowa 
Wierzbowa 
Wiosenna 

Damrota 
Gajowa 
Kochanowskiego 
Kopernika 
Korfantego 
Kościuszki 
Krótka 
Ks. Drozdka, n-ry od 36 do 46  
Ks. Rogowskiego 
Lema 
Łączna 
Mickiewicza 
 

 
Moniuszki 
Morcinka 
Pl. Zjednoczenia 
PCK 
Rymera 
Słowackiego 
Tuwima 
Tylna 
Witosa 
Wodna 
Wolności, n-ry od 1 do 10 

Anioła 
Borka 
Brzozowa 
Chmielna 
Czarneckiego 
Dąbrowskiego 
Długosza 
Drzymały 
Działkowa 
Głowackiego 
Jana Pawła II 
Jaśminowa 
Jaworowa 

 
Jodłowa 
Księżycowa 
Lubocz 
Matejki 
Młodzieżowa 
Polarna 
Sienkiewicza 
Twardowskiego 
Wolności, n-ry od 11 do 71 
Wrzosowa 
Zagłoby 
Żeromskiego 

W dniu 23.07.2013 r. – Rejon II 
Ulice: 

W dniu 22.07.2013 r. - Rejon I   
Ulice: 
 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  KOMUNALNYCH Z POSESJI, PRZEZ FIRMĘ – 
PRYWATNY ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA WALDEMAR STRACH 

(tj. worki oraz zawartość kubłów z ww. firmy) 
INFORMACJA PONIŻSZA NIE DOTYCZY TYCH MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY MAJA NADAL NA SWOJEJ 

 POSESJI KUBEŁ Z FIRMY REMONDIS 
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(jal) 

Sprawozdanie z XXX sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

20  czerwca 2013 r. w sali posie-
dzeń Urzędu Miejskiego w Ka-

letach odbyła się XXX sesja Rady 
Miejskiej w Kaletach. Była to sesja 
absolutoryjna. 
    W pierwszych punktach burmistrz,      
a także przewodniczący Rady Miejskiej 
przedstawili radnym sprawozdanie          
z działalności w okresie międzysesyjnym. 
W trakcie sprawozdania Burmistrz Klau-
diusz Kandzia złożył na ręce Naczelnika 
OSP Kalety Kazimierza Złotosza podzię-
kowanie dla strażaków za akcję przeciw-
powodziową. Po sprawozdaniach odbyła 
się dyskusja nad sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu za 2012 roku, które radni 
przyjęli jednogłośnie uchwałą Nr 267/
XXX/2013. 
    Następnie przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej przedstawił radnym opinię    
o wykonaniu budżetu za 2012 rok, wnio-
sek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzie-
lenia burmistrzowi absolutorium za 2012 
rok oraz opinie Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach o sprawozda-
niu z wykonania budżetu za 2012 rok        
i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium. Po dyskusji nad 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
radni jednogłośnie podjęli uchwały         
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania    
z wykonania budżetu za 2012 rok oraz 
udzielenia burmistrzowi Miasta Kalety 
absolutorium za 2012 rok. 

     Rada Miejska w Kaletach zatwierdziła 
również sprawozdania finansowe jedno-
stek kultury z terenu Kalet z działalności 

w roku ubiegłym, (Uchwały Nr269/
XXX/2013 i Nr 270/XXX/2013). 
    W dalszej części sesji Burmistrz Mia-
sta Kalety Klaudiusz Kandzia przedstawił 
radnym informację z zakresu gospodarki 
odpadami w mieście w oparciu o znowe-
lizowaną ustawę z tego zakresu. 
    Następnie radni podjęli uchwały: 
Nr 271/XXX/2013 w sprawie zmian bu-
dżetu miasta Kalety na 2013 r. 
Nr 272/XXX/2013 w sprawie Zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowe na lata 
2013-2025. 
Nr 273/XXX/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
Nr 274/XXX/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie stowarzyszenia pod 
nazwą Związek Gmin i Powiatów Subre-
gionu Centralnego Województwa Ślą-
skiego z siedzibą w Gliwicach. 
    W punkcie interpelacje i zapytania 
radnych, zgłaszano bieżące sprawy: 
    Radny Robert Gryc pytał o wynik 
przetargu na projekt ul. Gawlika, poprosił 
o monit do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Tarnowskich Górach w sprawie dziury 
w asfalcie na ul. Lublinieckiej. W imie-
niu młodzieży naszego miasta poprosił     
o siatkę do piłki plażowej dla boiska przy 
PSP nr 1, poprosił o montaż przebieralni 
przy miejscu wykorzystywanym do ką-
pieli w Zielonej. 
    Radna Mirosława Potempa pytała     
o wykonanie nakładki asfaltowej ul. 
Orzeszkowej i Ogrodowej, poprosiła       
o ustawienie ogólnodostępnego placu 
zabaw w Miotku oraz monity w sprawie 
złej nawierzchni drogi z Drutarni do Ko-

szęcina. 
    Radna Zuzanna Jelonek prosiła          
o zamontowanie piłkochwytów na placu 
zabaw w Drutarni od strony ul. 3 Maja, 
ustawienie koszy na śmieci przy wiatach 
w Kuczowie oraz ławeczek i koszy na 
śmieci wzdłuż drogi rowerowej do Dru-
tarni. Zaprosiła radnych na Festyn           
w Bruśku. 
    Radna Irena Nowak poprosiła o wy-
mianę kratki ściekowej na ul. 1 Maja na 
wysokości posesji nr 50. 
    Radna Blandyna Kąkol zgłosiła zły 
stan drogi z Kalet do Koszęcina, poprosi-
ła o: 
 - monitowanie do Zarządu Melioracji      
i Urządzeń Wodnych w Katowicach        
o montaż na zbiorniku w Zielonej urzą-
dzeń umożliwiających regulację poziomu 
wody, 
 - ustawienie płotu na terenie Zespołu 
Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku 
od strony lasu, 
- zorganizowanie placu zabaw przy bo-
isku w Kuczowie, 
- ustawienie koszy na śmieci przy ul. 30 
lecia, 
- podjęcie działań zmierzających do za-
gospodarowania nieruchomości przy ul. 
Tarnogórskiej tak, aby przynosiła docho-
dy do budżetu, 
-  doposażenie miejsca wykorzystywane-
go do kąpieli oraz zakup niezbędnego 
sprzętu dla ratownika, 
- wzmożone patrole policji w okolicach 
zbiornika wodnego w Zielonej, 
- remont cząstkowy drogi na Mokrus. 
     

Z przyjemnością informujemy, iż Publiczne Gimnazjum w Kaletach w porozu-
mieniu z Miastem Kalety oraz Miejskim Domem Kultury w Kaletach otrzymało 
dofinansowanie w kwocie 28.300 Euro, w ramach programu „Uczenie się przez 
całe życie” Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio. W ramach projektu 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji promuje wyjazdy do innych krajów euro-
pejskich na praktykę pedagogiczno
podczas roku szkolnego. Akcja skierowana była do przyszłych nauczycieli oraz 
szkół, które chcą gościć asystenta Comeniusa z innego kraju europejskiego. 
Uczestnictwo w „Comeniusie” jest inicjatywą dyrektora Publicznego Gimna-
zjum w Kaletach Krzysztofa Lisieckiego oraz nauczycielki języka angielskiego 
p. Moniki Parys, za co należą im się słowa podziękowania za trud włożony w 
przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie. 

28.300 Euro dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji! 

I nformujemy, że trwają prace przy-
gotowawcze do przeprowadzenia 

postępowania przetargowego na wyko-
nanie projektu budowlanego kanaliza-
cji sanitarnej w Kaletach Miotku, Zie-
lonej, Mokrusie i Truszczycy.  

    Projekt swym zakresem będzie obej-
mował budynki mieszkalne i ośrodki 
wczasowe znajdujące się na tym terenie 
aby uzyskać efekt ekologiczny i rzeczo-
wy.  
    Przetarg na realizację projektu jest 
planowany na koniec lipca bieżącego 
roku z terminem realizacji do końca roku 
2014 i będzie obejmował aktualizację 
map dla celów projektowych, badania 
geologiczne, projekt budowlany i wyko-
nawczy oraz inne dokumenty związane    
z potrzebami realizacyjnymi.  
    Projekt będzie posiadał dwa pozwole-
nia na budowę ze względu na przekrocze-
nia drogi wojewódzkiej oraz kilka po-
zwoleń wodno prawnych - przekroczenia 
rzek.  

Przygotowania do ostatniego etapu kanalizacji miasta  

Jan Potempa 

M iło nam poinfor-
mować, iż Śląski 

Związek Gmin i Powia-
tów zgłosił nasze miasto do konkursu 
"Marka Śląskie" organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego. 
     Kalety rywalizują w kategorii "Sport, 
turystyka i rekreacja", co jest logiczną 
konsekwencją działań, jakie podjęto       
w ostatnich latach w kwestii rewitalizacji 
dzielnicy Zielona.  
    Kapituła konkursu, podejmą decyzję    
o przyznaniu nagród w poszczególnych 
kategoriach do dnia 31 lipca br. Więcej 
na temat konkursu można przeczytać na 
stronie internetowej Województwa Ślą-
skiego www.slaskie.pl   

Kalety nominowane 

(Ciąg dalszy na str. nr 22) 
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20 lipca w Drutarni odbędzie się festyn gminny. 

16  lipca odbędzie się piesza pielgrzymka z Drutarni do kościoła w Bruśku.  

(Dokończenie ze str. nr 21) 
 

    Radny Zygmunt Mirowski zgłosił 
zapadniętą studzienkę kanalizacji desz-
czowej na ul. Paderewskiego przy przy-
stanku w Kuczowie, poprosił o montaż 
piłkochwytów, wysypanie tłuczniem par-
kingu oraz ustawienie placu zabaw przy 
boisku w Kuczowie. 
    Radny Jan Klimek poprosił o naprawę 
chodnika wzdłuż ul. Sienkiewicza oraz   
o przesunięcie przejścia dla pieszych      

w okolicy skrzyżowania ul. Mickiewicza 
i Sienkiewicza. Zwrócił uwagę na pro-
blem nadmiernej prędkości samochodów 
poruszających się po ul. Sienkiewicza. 
Poprosił o remont cząstkowy ulic Anioła, 
Brzozowej, Korfantego, montaż tabliczki 
zakaz wysypywania śmieci przy dębie na 
ul. Głowackiego. 
    Radny Ryszard Sendel pytała o re-
mont mostu łączącego Truszczycę z Ku-
czowem, zaprawę zaniżenia w jezdni 

przy zjeździe z ul. 1 Maja na ul. Bema. 
    Radna Janina Perz poprosiła o napra-
wę dróg nieutwardzonych przyległych do 
ul. Sienkiewicza. Zwróciła również uwa-
gę na niebezpieczeństwo dla uczestników 
ruchu drogowego ze strony przeładowa-
nych samochodów wiozących drewno do 
pobliskich tartaków w Jędrysku. 

Marek Parys 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego  
stanowiącego własność gminy Kalety   

Zarządzenie nr 0050/104/2013 Burmistrza Miasta Kalety  
z dnia  10.07.2013 r. 

Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), przepisów rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz na pod-
stawie Uchwały Nr 245/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 
marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
  

zarządzam co następuje: 
 

 § 1. 
 Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu 

mieszkalnego w Kaletach przy ul. 1 Maja 92/14 o pow. użytkowej 32,80 
m2 oraz pomieszczeń przynależnych - piwnicy o pow. użytkowej 3,40 m2, 

stanowiącego własność gminy  Kalety,  wraz z ułamkową częścią gruntu, która 
wynosi 18/1000 oznaczoną numerami działki 2348/36 o powierzchni 0,1658 

ha, opisanej   w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 
pod numerem KW GL1T/00069477/4. 

 
§ 2. 

 Termin i warunki przetargu zawiera ogłoszenie do przeprowadzenia przetargu 
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

  
§ 3. 

 Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na zbycie w/
w nieruchomości w składzie: 
1.Ewa Czeluśniak – przewodnicząca 

2.Grażyna Gryc 

3.Martyna Ganc 

4.Urszula Śośnica 

5.Marek Parys 
§ 4. 

 Komisja przeprowadza przetarg na zasadach określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 
poz.2108 z 2004 r.). 
  

§ 5. 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
 
 

zał. nr 1 
 BURMISTRZ MIASTA KALETY 

 ogłasza 
 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal 
mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM  z dnia 14 września 2004 r.       
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) - wraz z ułamkową częścią grun-
tu, stanowiący własność Miasta Kalety. 
  
Nieruchomość (lokal mieszkalny) oznaczona jest nr działki 2348/36, pow. 
działki 0,1658 ha,   o powierzchni użytkowej 32,80 m2 położona w Kaletach 
przy ul. 1 Maja 92/14 obręb Kalety, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejo-
nowego w Tarnowskich Górach pod Nr  KW GL1T/00069477/4. Lokal miesz-
kalny Nr 14  usytuowany jest na  IV piętrze  i składa się z: 
-           pokoju o powierzchni  17,80 m2   
-           kuchni o powierzchni   7,30 m2 
-          łazienki o powierzchni  3,208 m2 
-          przedpokoju o powierzchni  4,50 m2 
oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej 3,40 
m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 
18/1000. 
Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z ułamkową 
częścią  gruntu wynosi   35.000,-zł  (słownie:  trzydzieści pięć tysięcy złotych). 
  
Przetarg odbędzie się 7 sierpnia  2013 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzę-
du Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2. 
Wadium w wysokości 3.500,- złotych należy wpłacać do dnia 5.08.2013 r.      
w Banku Spółdzielczym Myszków Oddział Woźniki na konto Urzędu Miej-
skiego w Kaletach  nr: 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 i w dniu przetargu 
przedstawić dowód wpłacenia wadium. 
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
nabycia lokalu. 
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umo-
wy notarialnej. 
Koszty spisania umowy notarialnej ponosi nabywca. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 
Zapoznanie się z regulaminem przetargu oraz oglądanie lokalu mieszkalnego 
jest możliwe w dniach od  30 lipca do 1 sierpnia  br. po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z pracownikiem U.M., pokój nr 25, nr tel. 34/352-76-41, w godzinach 
od 730-1530. 
 Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez poda-
nia przyczyny.   

 

20 lipca odbędzie się II rowerowa pielgrzymka parafialna z Jędryska do  sanktuarium w Leśniowie 
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Data  
i godzina 
 
19.07 (piątek) 
g.15.00 
 

19.07 (piątek) 
g.15.30 
 

20.07 (sobota)
g.18.00 
 
 

21.07 (niedziela) 
 
 
 
 

21.07 (niedziela) 
 
 
 

27-28.07 
sob.- niedz. 
 

 Nazwa imprezy 
 
 
Pływanie na Byle Czym 
 
 
 

Dzieci Suzuki 
Międzynarodowy koncert 
instrumentalistów 
 

Zaczarowany Świat  Ope-
retki i Musicalu 
 

MTB. Wyścig na     Czan-
torię 
 

Koncert Muzyczny na 
Rynku– zespół Crazy 
Cover 
 
Military Festiwal 

Miejsce 
 
 

Staw 
 Kajakowy 
 
 

Amfiteatr 
 
 

Amfiteatr 
 
 
 
 
Rynek 
 
 
 

Rynek 
Amfiteatr 
 

Data  
i godzina 
 
03.08(sobota) 
g.14.00 
 
04.08 (niedz.) 
g.16.00 
 

10.08 (sobota) 
g. 12.00 
 

11.08 (niedz.) 
g.16.00 
 

14.08 (środa) 
g. 11.00 
 
15.08 (czw.) 
g.16.00 

Nazwa imprezy 
 
 

III wybory Małej Miss/  
Mistera Polski 

 
Międzynarodowy Koncert 
Piosenki Chrześcijańskiej 

 
Mistrzostwa Polski          

w Podawaniu Baraniny 
 

Międzynarodowe Wybory 
Miss Wakacji 

 

Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych 

 
Gdzie Biją Źródła–       

Festiwal Muzyki Folkowej 

Miejsce 
 
 

Amfiteatr 
 
 
Amfiteatr 
 
 
Karczma     
Góralska 
 

Amfiteatr 
 
 

Rynek 
 
 
Amfiteatr 



 

  www.kalety.pl 

Sprzedam działkę budowlaną w Kaletach– 674 m². Atrakcyjna lokalizacja. 
tel. 728 338 474  

OGŁOSZENIA DROBNE 

3– pokojowe mieszkanie do wynajęcia. 
Kontakt pod nr telefonu: 694-764-206 


