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Z  przyjemnością informuję, że 
miasto Kalety drugi raz z rzę-

du otrzymało dofinansowanie na 
realizację zadania związanego         
z przeciwdziałaniem wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie Miasta Kale-
ty.  
    Projekt w 100% będzie finansowa-

ny ze środków Unii Europejskiej war-
tość dofinansowania to 499.070,00 
PLN. W projekcie zakupionych zo-
stanie 40 zestawów komputerowych  
z oprogramowanie oraz dostępem do 
sieci Internet dla mieszkańców miasta 
Kalety oraz 24 komputery dla jedno-
stek podległych: (6 zestawów kompu-
terowych- Publiczne Gimnazjum       
w Kaletach; 6 zestawów komputero-
wych - Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Kaletach, 6 zestawów komputero-
wych - Zespół Szkół i Przedszkola   
w Kaletach Miotku oraz 6 zestawów 
komputerowych- Filia Miejskiego 
Domu Kultury w Kaletach - Klub     
w Drutarni). 
    Przypomnę, że od 2011 roku Mia-

sto Kalety realizuje projekt pn: 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu oraz wyrównywanie szans 
mieszkańców miasta Kalety”, w ra-
mach którego 30 gospodarstw domo-
wych otrzymało sprzęt komputerowy 
wraz z oprogramowaniem oraz dostę-
pem do sieci Internet. Również         
w ramach tego projektu 10 zestawów 
komputerowych trafiło do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kaletach przy 
ul. Lublinieckiej 2 oraz jej filii          
w Miotku przy ul. Orzeszkowej 10, 
gdzie bezpłatnie mieszkańcy mogą 
korzystać   z dostępu do Internetu. 
Wartość projektu to kwota:   
         556 002, 00 PLN. 

Miasto Kalety po raz drugi pozyskało pół miliona złotych na wykluczenie cyfrowe  

Klaudiusz Kandzia 
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16 kwietnia 2014 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia 
zaświadczeń dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjum z terenu województwa śląskie-
go.  Publiczne Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego reprezentowało dwoje uczniów: Agata Dratwa oraz Aleksy Walczak.  

9 kwietnia uczniowie ZSiP w Miotku wzięli udział w II edycji konkursu ,, Ślonsko godka to piykno godka” zorganizowanym 
przez Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Zajęli w nim I miejsce. 

3 maja w mieście świętowano kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego. 

30 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej. 

30 kwietnia w Klubie w Drutarni odbył się III Turniej Wiedzy o Mieście Kalety. 

11 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaletach odbył się Międzypowiatowy Konkursu Poezji Jacka Kaczmarskiego. 

23 kwietnia odbył się odbiór końcowy inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety: 
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1”. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

26 kwietnia w sali gimnastycznej PSP nr 1 w Kaletach rozegrany został turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza Kalet. 

10 maja w Miejskim Przedszkolu odbył się Piknik Europejski z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Od 8 do 15 maja Biblioteka Miejska w Kaletach brała udział w ogólnopolskim „Tygodniu Bibliotek”. 

2 maja odbył się turniej sportowo– rekreacyjny na Orliku. 

3 maja w parku miejskim w Jędrysku mieszkańcy bawili się na tradycyjnym festynie. Wystąpiła Bernadeta Kowalska. 

1 maja, przeżywszy 100 lat, zmarła najstarsza mieszkanka Kalet– śp. Cecylia Kuder. 

11 maja w ZSiP w Miotku odbył się zorganizowanym w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich z okazji 10- lecia człon-
kostwa Polski w Unii Europejskiej. 

10 maja odbył się rodzinny rajd rowerowy „Leśne góry i pagórki”. 

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach” 
Serdeczne podziękowania dla wychowawczyni, kolegów, koleżanek, i wszystkich obecnych na pogrzebie mojego 

Taty składa 
Ania z rodziną   

Wyrazy współczucia dla Prezesa Koła PZW  Kalety Pana Roberta Kuder oraz jego rodziny 
na okoliczność śmierci matki 
śp. Weroniki Kuder 

składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak.  

Wyrazy współczucia dla Prezesa naszego Koła— kolegi Roberta Kuder oraz jego rodziny 
na okoliczność śmierci matki 
śp. Weroniki Kuder 

składają: Zarząd oraz członkowie Koła PZW Kalety.   

27 kwietnia grupa mieszkańców Kalet brała udział w watykańskiej kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Wyjazdy dla        
pielgrzymów zorganizowały Urząd Miejski w Kaletach oraz parafia św. Franciszka z Asyżu w Miotku.  

Podziękowanie 
za okazane wyrazy współczucia i duchowe wsparcie, złożone wieńce i kwiaty oraz udział w ceremonii pogrzebowej 

śp. Alfreda Gansinca 
 Serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi, Rodzinie, Krewnym, Przyjaciołom, Znajomym,       

Delegacjom, Sąsiadom  oraz Orkiestrze 

Wyrazy współczucia dla Pani Dyrektor Jolanty Gansiniec 
na okoliczność śmierci ojca 

śp. Alfreda Gansiniec 
 

składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak z radnymi. 
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9  kwietnia 2014 r. uczniowie        
Publicznego Gimnazjum w Kale-

tach Miotku wzięli udział w II edycji 
konkursu ,, ŚLONSKO GODKA TO 
PIYKNO GODKA” zorganizowanym 
przez Zespół Szkół Budowlano – Ar-
chitektonicznych w Tarnowskich Gó-
rach. 
    W tegorocznej edycji konkursu, które-
go celem jest m. in. pokazanie bogactwa 
gwary śląskiej oraz obudzenie poczucia 
dumy z Małej Ojczyzny, udział wzięły    
3 szkoły z powiatu tarnogórskiego. 
    Nasi uczniowie pięknie się zaprezento-
wali. Adrian Żydziok (kl. II) już po raz 

drugi wystąpił przed młodzieżą Zespołu. 
Tym razem opowiadał o nieporozumie-
niach w swojej rodzinie związanych         
z „ prima aprilis”. Swój monolog zakoń-
czył takimi słowami: „ I na tym szlus, 
kończa już te moje beranie. Dziynkuja 
żeście mnie zaś tak fajnie wysuchali. 
Pyrsk ludkowie! ” 
    Po nim wystąpiła w oryginalnym ślą-
skim stroju Oliwia Tomys (kl. III) i za-
śpiewała dwie ludowe piosenki: „Hej, 
mój Jasinek” oraz „ Hulaj, jeno hulaj”. 
    Występ naszej szkoły zakończyły: Ka-
rolina Gros, Danuta Magiera, Monika 
Mryka i Dominika Opara (kl. I) skeczem 

„Młody górnik”. Z humorem ukazały 
perypetie przyszłego górnika rozpoczyna-
jącego pracę w kopalni. 
    W rezultacie reprezentanci naszego 
gimnazjum zajęli I miejsce. Ich występy 
zostały nagrodzone gromkimi brawami. 
Gratulujemy im tak dużego sukcesu         
i dziękujemy za reprezentowanie szkoły. 
Słowa podziękowania kierujemy także    
w stronę rodziców uczniów : Państwa 
Małgorzaty i Adama Żydzioków oraz 
Pani Żanety Tomys, za ich zaangażowa-
nie i pomoc w dowiezieniu dzieci i opie-
kuna do Tarnowskich Gór.  
          Maria Smyczek 

Sukces uczniów gimnazjum w Miotku 

Międzypowiatowy Konkurs Poezji Jacka Kaczmarskiego  

11  kwietnia w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Kaletach im. 

Prof. Henryka Borka odbyła się kolej-
na edycja Międzypowiatowego Kon-
kursu Poezji Jacka Kaczmarskiego. 
     W tym roku to kaletańska młodzież 
okazała się bezkonkurencyjna! Młodzi 
miłośnicy poezji Jacka Kaczmarskiego 
śpiewali, recytowali, zachwycali interpre-
tacją wierszy zmarłego przed dziesięcio-
ma laty poety nazywanego też „bardem 
Solidarności”. 
    Jury w składzie: pani Monika Szołty-

sek, pan Marcin Walczak, pod prze-
wodnictwem pani Kazimiery Gatys 
przyznało następujące nagrody: 
I miejsce 
Oliwia Tomys kl. III gimnazjum    
w ZSiP w Kaletach Miotku za pio-
senkę „Modlitwa o wschodzie słoń-
ca” 
Dominik Ciomek kl. III gimnazjum 
ZSiP w Kaletach Miotku za wiersz 
„Modlitwa” 
II miejsce 
Daria Galus kl. IIIa gimnazjum       

w Zespole Szkół w Kaletach za 
wiersz „Ballada   o oknie” 
Agata Dratwa kl. IIb gimnazjum 
w Zespole Szkół w Kaletach za 
wiersz „Krzyk” 
III miejsce 
Nikola Mazanek kl. I gimnazjum 
w ZSiP w Kaletach Miotku za 
wiersz „Dęby” 
oraz wyróżnienia dla: 
Ilony Rudnickiej kl. IIIa gimna-
zjum       w Zespole Szkół w Ka-
letach za wiersz „Ptak” 

Pauliny Wiśniowskiej kl. IIIc gimnazjum 
w Zespole Szkół w Kaletach za wiersz 
„Ilu nas w ciszy” 
Kacpra Kaczmarka kl. I gimnazjum         
w ZSiP w Kaletach Miotku  
 

    Nagrody wręczyli zastępca Burmistrza 
Miasta Kalety Dariusz Szewczyk, pani 
Laurencja Wons i członkowie jury. Kon-
kurs zorganizowała Biblioteka Miejska    
i Publiczne Gimnazjum im. ks. Pawła 
Rogowskiego w Kaletach. 

(jal) 
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Laureaci Konkursów 
Przedmiotowych  

Jarmark Wielkanocny  

W  sobotę 12 kwietnia przed re-
stauracją "Gościnna" odbył się 

tradycyjny jarmark wielkanocny.  
    Swoje stoiska wystawiły miejscowe 
szkoły, świetlice, a także Ośrodek Wy-
chowawczy z Tarnowskich Gór. Na jar-

marku można było nabyć świąteczne 
pocztówki, ozdoby, tradycyjne potrawy. 
Catering- w postaci wyśmienitego żurku 
oraz kiełbasy świątecznej zapewniła re-
stauracja "Gościnna". 
    Na kiermaszu zebrano 1042 zł (łącznie 
ze sprzedaży na stoiskach Świetlic 
"Przystań" i "Port", ZSiP Miotek, Klubu 
z Drutarni i PSP nr 1 w Kaletach), które 
to fundusze przeznaczone zostaną na 
rzecz chorego mieszkańca naszego mia-
sta. 
    Burmistrz miasta kieruje szczególne 
podziękowania za organizację i udział    
w jarmarku w stronę: pani dyrektor Doro-
ty Mańczak, opiekujących się stoiskami 
świetlicowymi: Marcina Painty, Marioli 
Kuchenbecker, Brygidy Popławskiej, 

Bożeny Musik i Marii Ochman, a także  
w stronę pani Jolanty Szczeć reprezentu-
jącej firmę "Catering Jolka" oraz Zakładu 
Masarskiego Więcek za sprezentowanie 
pysznych kulinariów dla mieszkańców. 

Promocja książki Edwarda Goszyka "Śląskie Łowy"  

12  kwietnia     
w w sali wi-

dowiskowej pawilonu 
im. Elwiry Kamiń-
skiej w siedzibie ze-
społu Pieśni i Tańca 
Śląsk w Koszęcinie 
odbyła się promocja 
książki Edwarda Go-
szyka, wieloletniego 
mieszkańca Kalet, 

emerytowanego leśnika Leśnictwa Zie-
lona.  
    Książkę, która nosi tytuł „Śląskie ło-
wy”, wydano nakładem Wydawnictwa 
Mirczumet     z Koszęcina.  
    W promocji, na specjalne zaproszenie 
autora oraz Naleśnictwa Koszęcin, 
uczestniczyli burmistrz Klaudiusz Kan-
dzia oraz rzecznik prasowy Urzędu Miej-
skiego w Kaletach Jacek Lubos. 
    Wydarzenie uatrakcyjniły występ soli-
stów chóru Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 
oraz Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 
Es-kadra.  

     Książka autorstwa Edwarda Goszyka 
stanowi olbrzymi wkład w poznanie dzie-
jów łowiectwa na Śląsku. Czytelnik znaj-
dzie w niej mnóstwo popartych dokumen-
tami informacji nie tylko na temat polo-
wań i zwierzyny, lecz także historii Ślą-
ska, świadczeń chłopów na rzecz swoich 
panów, wspomnienia z polowań na wilki 
czy charakterystykę dawnych sposobów 
łowów przy pomocy sieci, dołów  i in-
nych pułapek stosowanych przez naszych 
przodków w czasach, gdy broń palna nie 
była jeszcze w powszechnym użytku. 
   Walorem „Śląskich łowów” jest też 
ponad 50 rysunków zwierząt autorstwa 
Jarosława Janickiego – leśnika i myśliwe-
go z Nadleśnictwa Kup na Opolszczyź-
nie, artysty, laureata wielu konkursów 
plastycznych i literackich o tematyce 
przyrodniczo-łowieckiej. Zainteresowa-
nych nabyciem książki pana Goszyka 
informujemy, że można ją kupić m.in. za 
pośrednictwem internetu lub w księgarni 
w Koszęcinie.  

(jal) 

16  kwietnia 2014 roku na Wy-
dziale Teologicznym Uniwer-

sytetu Śląskiego w Katowicach odbyła 
się uroczystość wręczenia zaświadczeń 
dla laureatów Wojewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych dla uczniów 
gimnazjum z terenu województwa 
śląskiego.  
    Zespól Szkól Publiczne Gimnazjum 
im. ks. P. Rogowskiego reprezentowało 
dwoje uczniów: Agata Dratwa, uczenni-
ca II klasy, laureatka z matematyki przy-
gotowana do konkursu przez mgra Józe-
fa Pająka oraz Aleksy Walczak, uczeń         
I klasy, laureat z fizyki przygotowany 
przez mgr Zofię Hadzińską.  
    Nauczyciele przygotowujący uczniów 
otrzymali listy gratulacyjne od Śląskiego 
Kuratora Oświaty w Katowicach mgra 
Stanisława Fabera, zaś dyrektor 
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gimnazjum otrzy-
mał listy gratulacyjne od 
Rektora Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach         
i Śląskiego Kuratora 
Oświaty  w Katowicach 
mgra Stanisława Fabera. 
    W uroczystości brał 
udział przedstawiciel Urzę-
du Miejskiego w Kaletach 
– wiceburmistrz mgr inż. 
Dariusz Szewczyk. Skła-
dam również serdeczne 
podziękowania Państwu 
Małgorzacie i Romanowi 
Dratwom za pomoc w do-
wiezieniu uczniów na kon-
kursy.  

Krzysztof Lisiecki   

KidSmart – nauka przez 
zabawę w Miejskim  

Przedszkolu nr 1  
w Kaletach 

 

W  okresie przedświątecznym 
dzieci z naszego przedszkola 

otrzymały, w ramach Programu Na-
uczania Przedszkolnego KidSmart, 
prezent od firmy IBM – nowoczesny 
komputer Young Explorer. Specjalny 
sprzęt w bezpiecznej, ergonomicznej    
i kolorowej obudowie z ławeczką dla 
dwójki maluchów i oprogramowaniem 
przeznaczonym do edukacji przed-
szkolnej od początku był obiektem za-
interesowania dzieci.  
    Oprogramowanie KidSmart służy naj-
młodszym nie tylko do zabawy, ale 
przede wszystkim do nauki. Daje im 
możliwość rozwijania koordynacji wzro-
kowej, słuchowej, twórczego myślenia, 
wyobraźni oraz pamięci. Wprowadzenie 
do programu elementów zabawy urozma-
ica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych 
umiejętności wzbogacając w ten sposób 
proces dydaktyczno - poznawczy. IBM 
od wielu lat wspiera systemy edukacyjne 
na całym świecie poprzez udostępnianie 
swoich najnowszych technologii placów-
kom prowadzącym nauczanie początko-
we i przedszkolne.  
    Darowizna przekazana przez IBM dla 
naszego przedszkola ma wartość 4318 zł. 
Cieszymy się, że złożony przez nas         
w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Śląskiego wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony i dzieci będą miały możli-
wość nauki przy pomocy nowoczesnego 
komputera, co z pewnością pomoże im 
ukształtować odpowiedzialne podejście 
do wykorzystania najnowszych technolo-
gii w późniejszym życiu. Oprócz walo-
rów dydaktycznych ważne też jest ucze-
nie zasad prawidłowego korzystania        
z komputera – o to dbają nauczycielki     
z naszego przedszkola oraz Miś Rapcio – 
maskotka firmy IBM. 

Dwie nowe wiaty nad zbiornikiem w Zielonej  

R ealizując założenia konferencji     
z 28 lutego Nadleśnictwo Świer-

klaniec postawiło nad dolnym zbiorni-
kiem w Zielonej dwie nowe drewniane 
wiaty. Wzbogaciły one infrastrukturę 
turystyczno- rekreacyjną zbiornika.  
    Po wykonaniu oświetlenia w okolicach 
plaży miejsce to, do niedawna opuszczo-
ne i zaniedbane, stanie się atrakcyjnym 

terenem do wypoczynku dla mieszkań-
ców oraz turystów odwiedzających nasze 
miasto.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia dziękuje 
Panu Nadleśniczemu Włodzimierzowi 
Błaszczykowi za konsekwencję i dobrą 
wolę, jaką okazuje on we współpracy       
z kaletańskim samorządem przy każdej 
możliwej okazji.    

W  czwartek, 1 maja br. zmarła przeżywszy 100 lat, (ur. 08 października 
1913 roku), najstarsza mieszkanka naszego miasta - Pani Cecylia Kuder.  

    Wyrazy współczucia najbliższym składają Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej         
w Kaletach wraz z radnymi. Uroczystości pogrzebowe Pani Cecylii odbyły się we 
wtorek 06 maja br. 

1 maja zmarła Cecylia Kuder- najstarsza mieszkanka Kalet  

(jal) 

(jal) 

UWAGA! PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA 
PRAC W KONKURSIE NA PRODUKT REGIONALNY! 

 

W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń przedłużamy termin nadsyłania propo-
zycji w ww. konkursie z 12 maja na 27 czerwca. Przypomnijmy, że zgłoszenia 

można nadsyłać w dwóch kategoriach: „potrawa” i „gadżet promocyjny” 
na adres pocztowy Urzędu Miejskiego lub mail: sekretariat@kalety.pl  (jal) 
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W  dniach 2 - 3 maja 2014 r.         
w ramach majówki na terenie 

parku miejskiego w Jędrysku oraz bo-
iska Orlik zorganizowany został Majo-
wy Festyn rekreacyjno - sportowy.  
    2 maja na boisku Orlik w Kaletach 
zorganizowany został przez Animatorów 
Orlika - Antoniego Jeża i Marcina Pran-
dziocha turniej piłki nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta Kalety oraz konkuren-
cje sprawnościowe dla uczniów gimna-
zjów oraz szkół podstawowych.  
    Od godziny 16.30 w parku miejskim 
rozpoczęła się część kulturalna, gdzie 
wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta Miasta 
Kalety wraz z mażoretkami INEZ oraz 
Grupa wokalna MI prowadzona przez 
Panią Karolinę Dąbrowską - Lisiecką          
w MDK Kalety z repertuarem na ludowo 

w specjalnie zakupionych stro-
jach śląskich. Stroje sfinanso-
wane zostały w ramach projektu 
Comenius Regio, który realizo-
wany jest przez Miasto Kalety 
w partnerstwie z Miastem Vit-
kov, Publicznym Gimnazjum  
w Kaletach oraz Miejskim Do-
mem Kultury w Kaletach.  
    Od godz. 18.00 do wspólnej 
zabawy zaprosiła obecnych 
Zespół Bernadetta Kowalska     
i przyjaciele.  
    3 maja od godz. 17.00 w par-
ku miejskim zorganizowano zabawę ta-
neczną     z Dj. Pomimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych mieszkańcy 
dopisali za co organizatorzy serdecznie 
dziękują. Burmistrz Miasta składa ser-

deczne podziękowania Dyrektorowi 
MDK Kalety Panu Marianowi Lisieckie-
mu oraz Tomaszowi Góreckiemu za 
współorganizację festynu.   

Majowy Festyn Sportowo - Rekreacyjny  

Eryk Wręczycki i Julia Kot zwycięzcami III Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety  

W  środę 30 kwietnia w Klubie      
w Drutarni odbył się trzeci już 

finał Konkursu Wiedzy o Mieście Kale-
ty.  
    W szranki stanęło dziesięcioro 
uczniów kaletańskich szkół podstawo-
wych i gimnazjów- zwycięzców szkol-
nych eliminacji. Test zawierający 20 py-
tań o zróżnicowanym stopniu trudności 
najlepiej napisali Eryk Wręczycki 
(Publiczna Szkoła Podstawowa w Kale-
tach) oraz Julia Kot (Gimnazjum w Ze-
spole Szkół i Przedszkola w Miotku). 
    Klasyfikacja III finału Konkursu Wie-
dzy o Mieście Kalety: 
 
Szkoły Podstawowe: 
1. Eryk Wręczycki 
2. Paweł Lebek 
3. Sandra Dudek 
4. Mateusz Musik 
5. Paweł Wons 
6. Tomasz Karmański 
 

(wszyscy PSP nr 1 w Kaletach) 

 

Gimnazja: 
1. Julia Kot (ZSiP    
w Miotku) 
2. Wiktoria Król 
(ZSiP w Miotku) 
3. Mikołaj Dziuk 
(Gimnazjum w Kale-
tach) 
4. Emilia Zawodny 
(Gimnazjum w Kale-
tach)  
 

    Burmistrz Miasta 
gratuluje i dziękuje 
wszystkim uczestni-
kom Konkursu, któ-
rzy pokazali, że inte-
resują się historią oraz dniem dzisiejszym 
naszego miasta. Zdobywcom pierwszych 
trzech miejsc w swoich kategoriach na-
grody rzeczowe wręczone zostaną osobi-
ście przez burmistrza Klaudiusza Kan-
dzię oraz przewodniczącego RM Euge-
niusza Ptaka na najbliższej sesji Rady 

Miejskiej w dniu 22 maja. Laureatów 
konkursu prosimy o przybycie z rodzica-
mi. 
    Pozostałej młodzieży uczestniczącej   
w Konkursie drobne upominki wysłane 
zostaną pocztą. 

Jacek Lubos 
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W  sobotę 10 maja w Miejskim 
Przedszkolu nr 1 w Kaletach 

odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem 
„10 lat w Unii Europejskiej”, który 
zgromadził nie tylko naszych przed-
szkolaków  i ich rodziców, ale również 
sympatyków przedszkola oraz miesz-
kańców naszego miasta.  
   Impreza rozpoczęła się barwnym koro-
wodem przy dźwiękach „Ody do radości” 
– hymnu Unii Europejskiej. Następnie 
każda grupa wystąpiła w programie arty-
stycznym nawiązującym do Polski i wy-
branych krajów Unii. Po występach do 
wspólnej zabawy zaprosił wszystkich 
zespół Exel. Zarówno najmłodsi, jak i Ci 
nieco starsi, mieli w tym dniu wiele oka-

zji do zabawy- 
były tańce, 
konkursy, plą-
sy przy muzy-
ce i wspólne 
ś p i e w a n i e . 
Dużym zainte-
r e s o wa n i e m 
cieszył się 
kącik malowa-
nia twarzy. 
P e r s o n e l 
p r z e d sz k o l a 
prz ygot owa ł 
bufet plenero-
wy- była kawa, 
ciasta i soczki. 

Podczas pikniku 
gościliśmy przed-
stawicieli naszych 
władz – p. Burmi-
strza Klaudiusza 
Kandzię, radnych        
z Komisji Oświa-
towej – p. Irenę 
Nowak i p. Miro-
sławę Potempa, 
którzy przygoto-
wali dla wszyst-
kich dzieci słodki 
poczęstunek. Na-
szym władzom 

towarzyszył gość szczególny – Syriusz, 
czyli maskotka Unii Europejskiej. Celem 
naszego pikniku – oprócz dobrej zabawy- 
była integracja dzieci, rodziców i lokalnej 
społeczności, propagowanie spędzania 
wolnego czasu z rodziną na świeżym 
powietrzu oraz zachęcenie mieszkańców 
do obejrzenia       z bliska tego, co po-
wstało w ich otoczeniu dzięki unijnemu 
wsparciu. Jesteśmy wdzięczni naszym 
władzom, że skutecznie pozyskują fundu-
sze europejskie, dzięki którym nasze 
przedszkole zyskało nowy wizerunek. 
 

Joanna Biadacz 

Europejski Piknik Rodzinny w Miejskim Przedszkolu nr 1 

Z godnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami, obchody Święta Uchwale-

nia Konstytucji 3 Maja w Kaletach 
rozpoczęły się o godzinie 11.00 uroczy-
stą mszą św. w intencji Ojczyzny         
w Kościele pw. św. Józefa w Kaletach 
Jędrysku, którą odprawił ks. pro-

boszcz Wojciech Ciosmak. 
    Po mszy św. na czele z Miejską Orkie-
strą Dętą uczestnicy przeszli ulicami mia-
sta pod pomnik Bojowników o Wolność  
i Demokrację, gdzie delegacje złożyły 
symboliczne wiązanki kwiatów. Pod po-
mnikiem byli obecni przedstawiciele 

Urzędu Miejskiego w Kale-
tach, Rady Miejskiej w Kale-
tach, Ochotniczej Straży Po-
żarnej, Górników, Młodzieżo-
wej Rady Miasta Kalety, Klu-
bu Sportowego Unia Kalety, 
Stowarzyszenia Nasze Kalety, 
Stowarzyszenia Społeczno 
Kulturalnego, uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Kaletach, Gimnazjum          
w Kaletach, Zespołu Szkół       
i Przedszkola w Kaletach  
Miotku. 
    Po złożeniu kwiatów pod 

p o m n i k i e m , 
Burmistrz Mia-
sta korzystając 
z okazji, złożył 
najserdeczniej-
sze życzenia 
ka l e t a ń sk i e j 
OSP z okazji 
przypadające-
go na dzień 4 
maja Dnia Strażaka. 
     Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 
składa serdeczne podziękowania Pocztom 
Sztandarowym, Miejskiej Orkiestrze Dę-
tej, Strażakom z OSP Kalety, Harcerzom, 
za uświetnienie uroczystości, a także 
przedstawicielom wszystkich organizacji 
oraz mieszkańcom uczestniczącym          
w obchodach Święta Uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja w Kaletach.  

Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kaletach  

Agnieszka Kwoka 
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Dni Otwarte Funduszy Europejskich w ZSiP w Kaletach Miotku 

W  niedzielę 11 maja można było 
wziąć udział w festynie zorgani-

zowanym w ramach Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich z okazji 10- 
lecia członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej. 
    Punktualnie o godz. 12.00 szkoła zo-
stała otwarta dla zwiedzających gości, 
którzy mogli  zobaczyć nie tylko piękny 
wygląd zewnętrzny, ale także wnętrze 
budynku, warunki, w jakich uczą się 
dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum. 
    Następnie od godz. 13.00 do 15.00 pod 
opieką swoich wychowawczyń wystąpiły 
przedszkolaki z programem artystycz-
nym. Były piosenki, wiersze i tańce         
z rodzicami. 
    W trakcie festynu przybyli goście        
z Urzędu Miasta Kalety – Pan Burmistrz 
K. Kandzia, Pan Przewodniczący Rady 
Miejskiej E. Ptak, radni z Komisji Oświa-
ty oraz Syriusz – maskotka UE, która 
wzbudziła ogromne zainteresowanie         
i sympatię wśród dzieci. Przybyli goście 
obdarowali dzieci słodyczami i soczkami. 
    Dzieci z klas III – V mogły zmierzyć 
się w konkursie plastycznym „Moja 
szkoła’’. 
    Festyn uatrakcyjnili uczniowie pierw-
szej klasy gimnazjum, przedstawiając     
w języku angielskim hiszpańską bajkę 
oraz skecz „Młody górnik’’ nagrodzony 
w konkursie „ŚLONSKO GODKA TO 
PIYKNO GODKA”. 
    Wszyscy wykonawcy, zarówno mali     
i duzi, otrzymali gromkie brawa oraz 
słodkości. 
    Po programie artystycznym odbył się 
Sportowy Piknik Rodzinny, w którym 
rodzice z dziećmi walczyli w różnych 
konkurencjach, m.in. przenosili wodę      
i zbierali stonkę na czas. 
    Uczestnicy pikniku bez wyjątku zostali 

nagrodzeni, zwycięz-
cy otrzymali bon do 
r e s t a u r a c j i 
„Basieńka”. 
    Na zakończenie 
odbył się konkurs 
wiedzy o UE dla 
uczniów gimnazjum. 
Najlepsi otrzymali 
dyplomy i nagrody 
rzeczowe, wszyscy 
słodycze i gadżety  
sprezentowane przez 
europosła prof. Jerze-
go Buzka. 
   Przez cały czas fe-
stynu, czyli do godz. 
18.00 można było napić się kawy, poczę-
stować pysznymi ciastami upieczonymi 
przez mamy uczniów oraz zjeść kiełbaskę 
z grilla. 
    Serdecznie dziękuję wszystkim rodzi-
com za pomoc i zaangażowanie w przy-
gotowanie Dnia Otwartego Funduszy 
Europejskich w ZSiP. 
    Szczególne podziękowania kieruję      
w stronę sponsorów imprezy – właścicie-
la ,,Karczmy u Basieńki ”, Pana Dariusza 
Więcek, Państwa Justyny i Bronisława 
Cogiel, Pana Janusza Bien oraz Pana 
Waldemara Bensz. 
   Dziękuję również Paniom Elżbiecie 
Bien , Sabinie Ćwieląg , Monice Tyrała 
oraz Panu Frankowi Ogrodnikowi za 
uatrakcyjnienie naszej imprezy. 
    Za pomoc w zorganizowaniu i obsłu-
dze festynu dziękuję Pani Żanecie To-
mys, Panu Eugeniuszowi Tomys, Kata-
rzynie Myrcik, Annie Kolano, Annie 
Żydziok oraz księdzu proboszczowi An-
toniemu Swadźba, Pani Marii Smyczek , 
Katarzynie Skop i Jarosławowi Neumann 
a także mamom naszych uczniów i wy-

chowanków za upieczenie pysznych 
ciast. 
Dziękuję Paniom: 
Z grupy maluszków p. Joannie Krupa,     
p. Agacie Kostka. 
Z grupy starszaków p. Ewelinie Musik,   
p. Monice Pradelok, p. Iwonie Nowak-
Magiera . 
Z oddziału przedszkolnego p. Alicji Ma-
zur, p. Marioli Kozak, p. Renacie Budny. 
Z kl. I PSP p. Brożek, p. Monice Prade-
lok, p. Joannie Klonowskiej. 
Z kl. II PSP p. Małgorzacie Dziuk,          
p. Ewelinie Musik, p. Marioli Golus. 
Z kl. III PSP p. Annie Kolano. 
Z kl. IV PSP p. Ewie Ślimok. 
Z kl. V PSP p. Magdalenie Świątek,       
p. Beacie Kot. 
Z kl. VI PSP p. Matyldzie Korzekwa,      
p. Ewie Machura, p. Katarzynie Dragon. 
Z kl. I PG p. Katarzynie Myrcik, p. Ewe-
linie Mirosławskiej, p. Sylwii Gros. 
Z kl. II PG p. Beacie Ogrodnik, p. Mario-
li Golus, p. Ewie Ślimok. 
Z kl. III PG p. Aleksandrze Kot, p. Kata-
rzynie Myrcik.                                        
                   Bożena Dziuk 
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Dzieje karczmy w Truszczycy 

   

W  ostatnie dni kwietnia, a właści-
wie już na długo wcześniej, 

przeżywaliśmy wyjątkowe wydarzenia 
związane z kanonizacją Papieża Jana 
Pawła II.  
    Dla nas Polaków był to szczególny 
okres, bowiem  nie tylko byliśmy świad-
kami wynoszenia na ołtarze naszego ro-
daka, umiłowanego papieża, a także nie-
zwykłego człowieka.  

   Wydarzeniu temu towarzyszyły jakże 
liczne wspomnienia, relacje z całego 26 
letniego pontyfikatu, z jego licznych piel-
grzymek- szczególnie do naszej Ojczy-
zny, przykłady jego różnorodnej działal-
ności, niezłomnej postawy, opowieści  
przyjaciół, rodziny i świadków tamtych 
wydarzeń. Trzeba przyznać, że polska 
telewizja, prasa, książki i wydawnictwa 
stanęły na wysokości zadania, przybliża-
jąc nam tę niezwykłą postać w sposób 
rewelacyjny. Wszystko to, co w tym cza-

sie przeżyliśmy, te wzruszające i wznio-
słe momenty, wzbudziły we mnie pewne 
wspomnienia sprzed 19 lat, kiedy  mia-
łam okazję być w Watykanie na niezwy-
kłej audiencji  z  Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II.  
 

    Wyjazd do Rzymu i innych miast         
i miejsc był organizowany przez  Samo-
rządy Małopolski, a więc Kraków,      
Tarnów, Zakopane- jednym słowem     
przez   prawie    całe    południe     Polski.  

Dotknąć  Świętości 

Z przyczyn niezależnych od autora nie mogliśmy zamieścić drugiej części opowieści o dziejach karczmy w Truszczycy    
w majowym numerze „Biuletynu”. Ciekawa historia rodu Lubosów, w której znajdzie się też m.in. wątek katyński, opu-
blikowana zostanie w czerwcu.  Jacek Lubos 

J esienią ubiegłego roku zrodził się 
pomysł zorganizowania pielgrzymki 

autokarowej do Rzymu i Watykanu, 
której kulminacją byłaby uroczystość 
kanonizacyjna Jana Pawła II. 
    Za pośrednictwem ogłoszeń ukazują-
cych się przez kilka miesięcy m.in.           
w „Biuletynie”, udało się zebrać w Kale-
tach  grupę osób, które, wraz z mieszkań-
cami pobliskiego Koszęcina, jak też m.in. 
Radzionkowa, 23 kwietnia ruszyły w dro-
gę do Wiecznego Miasta. Całość wyjazdu 
perfekcyjnie zorganizowała Pani Anna 
Gałeczka– właściciel Biura Podróży 
„Atlantyda”. 
    W Rzymie byliśmy nad ranem w czwar-
tek. Piękna pogoda powitała nas pod Col-
loseum, skąd ruszyliśmy zwiedzać zabytki 
nagromadzone w tym przepięknym miej-
scu w przeciągu prawie trzech tysiącleci 
istnienia. Bazyliki, fontanny, Panteon, 
Forum Romanum, Watykan… Dwa dni 
wędrówek po stolicy Włoch pozwoliły 
nam w bardzo dużym stopniu poznać hi-
storię miasta, do którego prowadziły nie-
gdyś wszystkie drogi.  
    W sobotę odwiedziliśmy cmentarz żoł-
nierzy polskich i klasztor na Monte Cassi-
no, zaś w niedzielę przyszło nam uczestni-
czyć w wydarzeniu, na które od śmierci 
Jana Pawła II czekał cały chrześcijański 
świat– kanonizacji Papieża Polaka, a także 
jego dalszego poprzednika na tronie Pio-
trowym– Jana XXIII. 
    Już od wczesnych godzin wieczornych 
w sobotę 26 kwietnia w okolicach Placu 
św. Piotra zaczął gromadzić się tłum piel-
grzymów, którzy ściągnęli w to miejsce ze 
wszystkich zakątków świata. Byli Amery-
kanie, Filipińczycy, ubrani w barwne chus-
ty przybysze z Afryki… Jednak  zdecydo-

wanie największa grupa narodowościowa 
reprezentowała oczywiście Polskę.  
   Ludzie „spakowani” w śpiwory oblegali 
dosłownie każdy wolny skrawek chodni-
ków, murków ogrodzeniowych, mostów    
i ulic. Nad ranem ta kilkusettysięczna rze-
ka osób podążyła w stronę Watyka-
nu by być jak najbliżej miejsca,     
w którym przyszli święci złożyli 
swoje doczesne szczątki.  
   Kanonizacyjna Msza święta roz-
poczęła się o godzinie 10.00 i sta-
nowiła niepowtarzalne przeżycie. 
Na telebimach oglądaliśmy wcze-
śniej ze wzruszeniem Naszego Pa-
pieża, który odwiedzał zniewoloną 
Polskę, Kubę, Izrael, Indie, państwa 
afrykańskie, niosąc świadectwo 
Prawdy, dla której poświęcił całe 
swoje życie… 
   Po Mszy zewsząd słychać było 
„Barkę”- z ulubioną pieśnią Święte-
go Papieża na ustach Polacy opusz-
czali Watykan i Rzym… Uducho-
wieni, z tęsknotą w sercach, wraca-
liśmy do kraju by podzielić się        
z bliskimi wrażeniami i błogosła-
wieństwem Papieża Franciszka.  
   Pielgrzymka na kanonizację była 

wydarzeniem, które wspominać będziemy 
pewnie bardzo, bardzo długo. A Rzym? 
No cóż– kto raz go odwiedził- na 100% 
tam wróci. W końcu moneta wrzucona do 
fontanny di Trevi podobno to gwarantuje... 

Mieszkańcy Kalet na kanonizacji  Jana Pawła II   
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Jako samorządowiec, pracowałam wtedy 
w naszym urzędzie jako sekretarz, sko-
rzystałam z propozycji odpłatnego wyjaz-
du na tę 10 dniową wycieczkę, na którą 
pojechały 3 autokary, każdy po 50 osób. 
Nie będę opisywać całego pobytu, ale 
chciałabym opisać jedno wydarzenie, 
które wywarło na mnie wyjątkowe wra-
żenie i miało wpływ na całe  moje dalsze  
życie. Otóż głównym punktem programu 
wycieczki było osobiste spotkanie z Oj-
cem Świętym. Przygotowywaliśmy się do 
tego spotkania w sposób perfekcyjny, 
ustalaliśmy, kto będzie wygłaszał jakąś 
mowę, kto będzie wręczał kwiaty, jak 
będziemy wręczać nasze upominki przy-
wiezione każdy ze swojego miasta, jak  
mamy być ubrani itp. Nastrój był podnio-
sły począwszy już od samej bramy, gdzie 
stali kolorowi gwardziści i pilnowali po-
rządku, kontrolowali, czuwali nad cało-
ścią. O godzinie 11.00  brama się otwarła 
i po szerokich schodach, w asyście gwar-
dzistów, przeszliśmy na piętro do prze-
pięknej Sali Klementyńskiej, gdzie na 
podwyższeniu stał tron papieski. Nie mu-
szę mówić jakie uczucia towarzyszyły 
nam w czasie oczekiwania na tę niezwy-
kłą wizytę. I nagle pojawił się ten, na 
kogo tak bardzo czekaliśmy – Papież Jan 

Paweł II w towarzy-
stwie Kardynała 
Dziwisza i dwóch 
innych kardynałów. 
Usiadł na tronie, 
wyciągnął do nas 
ręce i serdecznie nas 
pozdrowił. Nasza 
trema powoli mijała 
i staliśmy się bar-
dziej swobodni. Po 
pewnym czasie po 
oficjalnych przemó-
wieniach i wręcze-
niu  ogromnego ko-
sza kwiatów nastąpił 
ten najbardziej oczekiwany moment, kie-
dy kolejno dwójkami podchodziliśmy do 
tronu papieskiego i każdy trzymając       
w rękach upominek – pamiątkę ze swoje-
go miasta uklękał  przed  Ojcem Świętym 
i mówił Mu skąd przybywa i przekazy-
wał  to, co ze sobą przyniósł. Kiedy przy-
szła moja kolej trzęsły mi się kolana, 
drżały mi ręce z emocji, ale składnie po-
wiedziałam, że przybywam z Kalet, które 
leżą w województwie częstochowskim 
(tak wtedy było) i przekazałam Mu rzeź-
biony drewniany talerz z kolorowym 
herbem naszego miasta. Papież spojrzał 

na mnie i powiedział: „Cieszę się, że 
mam pozdrowienia od Matki Boskiej 
Częstochowskiej, bardzo dziękuję”, swo-
ją dłonią uścisnął moja rękę i ofiarował 
mi różaniec, który dotąd traktuję jak cen-
ną relikwię.   
    Trudno opisać emocje jakie towarzy-
szyły mi w tym szczególnym momencie, 
ale dopiero teraz po Jego kanonizacji 
zrozumiałam, że dostąpiłam ogromnego 
wyróżnienia,  łaski Bożej i szczęścia,  że 
mogłam osobiście dotknąć Świętości. 
 
                                Maria  Rogocz 
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„VI Turniej Szachowy Miast      
i Gmin” w Radzionkowie 

W dniu 26.04.2014r. na terenie hali 
sportowej MOSIR w Radzionkowie 
przeprowadzony został „VI Turniej 
Szachowy Miast i Gmin”.  
    W tegorocznej imprezie udział wzięło 
13 drużyn, rozegrano systemem szwaj-
carskim 7 rund z czasem gry 15 minut na 
partię dla każdego zawodnika, a drużyna 
składała się z 4 zawodników: dwóch se-
niorów i dwóch juniorów poniżej 18 lat. 
W drużynie z Kalet zagrali: Mateusz 
Płonka, Marek Rupik, Kacper Kryś           
i Aleksy Walczak zajmując w końcowej 
klasyfikacji 7 miejsce. Wynik należy 
uznać za niezły, tutaj szczególne słowa 
pochwały dla najmłodszych reprezentan-
tów w drużynie. 
Klasyfikacja końcowa zawodów przed-
stawiała się następująco: 
 1. Strzybnica - 14 pkt. 
2. Chorzów - 12 pkt. 
3. Łaziska Górna I - 8 pkt. 
4. Łaziska Górne II - 8 pkt. 
5. Boronów - 8 pkt. 
6. Piekary Śląskie I - 7 pkt. 
7. MDK Kalety - 6 pkt. 
8. Piekary Śląskie II - 6 pkt. 
9. Bytom - 6 pkt. 
10. Łaziska Dolne - 6 pkt. 
11. Poręba - 5 pkt. 
12. Radzionków - 3 pkt. 
13. Łaziska Średnie - 2 pkt. 
    Zawody przybiegały w bardzo przyjaz-
nej atmosferze. Organizatorzy zapewnili 
zawodnikom w trakcie trwania zawodów 
tradycyjny śląski poczęstunek na który 

składały się chleb ze smalcem i ogór-
kiem. 

 Marek Rupik 

Wieści z Biblioteki 
Siedemnastego marca odbyło się spo-
tkanie z najmłodszymi czytelnikami      
z świetlicy środowiskowej „Przystań”  
a trzeciego kwietnia Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Kaletach odwiedziły   
przedszkolaki z grupy „Bystrzaki”.  
   Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta 
zapoznali się z zasadami funkcjonowania 
naszej placówki. Po części artystycznej 
przygotowanej przez dzieci, nagrodzonej 
słodyczami  przedszkolaki spędziły miło 
czas na słuchaniu bajek.  
    11 kwietnia  w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej  w Kaletach im. Prof. Henryka 
Borka odbyła się kolejna edycja Między-
powiatowego Konkursu Poezji Jacka 
Kaczmarskiego. Konkurs tradycyjnie  
zorganizowała Biblioteka Miejska i Pu-
bliczne Gimnazjum im. Ks. Pawła Ro-
gowskiego w Kaletach. 
    W tym roku to kaletańska młodzież 
okazała się bezkonkurencyjna! Młodzi 
miłośnicy poezji Jacka Kaczmarskiego 
śpiewali, recytowali, zachwycali interpre-
tacją wierszy zmarłego  przed dziesięcio-
ma laty poety nazywanego też „bardem 
Solidarności” (o konkursie piszemy na 
stronie nr 4). Nagrody w konkursie ufun-
dowała Biblioteka Miejska, Publiczne 
Gimnazjum im. Kś. Pawła Rogowskiego 
w Kaletach i Urząd Miasta Kalety. 
 

Tydzień Bibliotek 2014 
Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich zorganizowało    
w dniach 8-15 maja 2014 r. Tydzień 
Bibliotek - program promocji czytel-
nictwa i bibliotek.  
    Ma on na celu podkreślanie roli czyta-
nia i bibliotek w poprawie jakości życia, 
edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawo-
du bibliotekarza i zainteresowania książ-
ką szerokich kręgów społeczeństwa. Ty-
dzień Bibliotek 2014 odbywa się  pod 

hasłem: „Czytanie łączy pokolenia” 
     Czytanie nieodłącznie kojarzy się        
z biblioteką, Biblioteka stanowi centrum 
wymiany międzypokoleniowej, w którym 
doświadczenie współgra z nowym spoj-
rzeniem na rzeczywistość. Na bibliotecz-
nych półkach odnaleźć można zarówno 
historyczne dzieje i świadectwa dawnych 
wieków, jak i współczesne teksty. Staro-
dawne druki mogą bez przeszkód współ-
istnieć obok nowoczesnych technologii, 
audio czy e-booków. Czytelnik w każ-
dym wieku odnajduje w bibliotece skarb-
nicę wiedzy, przyjemność obcowania       
z  piękną literaturą, czy cenne świadec-
twa minionych pokoleń. 
    Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawią-
zuje do jubileuszu " 650 lat w służbie 
książki", który będzie miał miejsce wła-
śnie w nadchodzącym roku. Dokument   
z dn. 12 maja 1364 r., wydany przez kró-
la Kazimierza Wielkiego, ustanowił Stu-
dium Generale, czyli późniejszą Akade-
mię Krakowską, a wśród pracowników 
potrzebnych dla jego funkcjonowania 
wymieniał stacjonariuszy, którzy organi-
zowali wytwarzanie, udostępnianie i roz-
powszechnianie kopii ksiąg rękopiśmien-
niczych, pełniąc tym samym role biblio-
tekarzy, księgarzy, wydawców. Tę datę 
uznaje się za początek służby książce     
w Polsce. 
    Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawią-
zuje też do, ogłoszonego przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2014-2020, którego celem jest 
rozwój i promocja czytelnictwa, popra-
wienie społecznego wizerunku książki 
oraz zwiększenie funduszy na zakup no-
wości do bibliotek. 
    Dodatkowo w tym roku nasza Bibliote-
ka obchodzi 65 rocznicę działalności. 
    Realizacja programu odbywa się         
w maju a jej kulminacją jest  Dzień  Bi-
bliotekarza i Bibliotek - 8 maja. 
    Z tej okazji w naszej Bibliotece odbył 
się cykl spotkań z najmłodszymi czytelni-
kami, lekcje biblioteczne i wystawy. 

Uwaga miłośnicy poezji! 
Ukazał się czwarty tomik poezji 
Laurencji Wons zatytułowany 
"Dojrzewające słowa".  
Można go nabyć w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kale-
tach oraz w jej filii przy ZSiP     
w Miotku.  

Marcin Walczak 
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Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów Okręgu Południowego oraz Drużynowy 
Puchar Juniorów Okręgu Południowego w Speedrowerze - wyniki  

Z awodnicy Unii 
Kalety zdążyli 

przyzwyczaić swoich 
kibiców do przeżywa-
nia czerwcowych hor-

rorów związanych z zapewnieniem 
sobie w tabeli miejsca gwarantującego 

pozostanie w okręgówce.  
    Ten sezon okazał się zdecydowanie 
lepszy. Po 26 kolejkach Unia ma na swo-
im koncie 39 punktów i choć wiosną nie 
gra rewelacyjnie– zdarzają się jej bardzo 
dobre mecze (jak chociażby ostatni        
w Psarach).  

   19 kwietnia Unici pokonali na wyjeź-
dzie przedostatni w tabeli Orkan Rzerzę-
cyce, 26 kwietnia zremisowali u siebie    
z Wartą Kamieńskie Młyny 1:1, 30 
kwietnia przegrali 0:3 w Pankach, 3 maja 
pokonali u siebie outsidera Znicz Kło-
buck  2:0,   10   maja     przegrali  

Unia Kalety spokojna o ligowy byt 

D nia 5 kwietnia 
o godzinie 

16.00 na torze spe-
edrowerowym TPD 
Kalety odbyły się 

Indywidualne Mistrzostwa Śląska Ju-
niorów Okręgu Południowego oraz Dru-
żynowy Puchar Juniorów Okręgu Połu-
dniowego w Speedrowerze.  
    Pomimo złej pogody zawody cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Przybyli 
głośnym kibicowaniem zachęcali zawodni-
ków do walki o jak najwyższe pozycje. 
Poniżej znajdują się szczegółowe wyniki 
zawodów. Gratulujemy wygranych i ży-
czymy dalszych sukcesów w nowo rozpo-
częty sezonie. 
   Indywidualne Mistrzostwa Śląska Junio-
rów Okręgu Południowego: 
1. Dawid Bas (MKS MOTOKRIS Śląsk 
Świętochłowice) - (4,4,4,4,4) 20 pkt.  
2. Mateusz Pęcherz (TPD Kalety) - 
(4,4,3,4,4) 19 pkt.  
3. Mateusz Złotnicki (Lwy Unimot Często-
chowa) - (4,3,3,4,4) 17 pkt.  
4. Damian Natoński (Lwy Unimot Często-
chowa) - (3,2,4,1,4) 14  
5. Kamil Sitek (PKS Victoria Poczesna) - 
(3,4,2,2,3) 14  
6. Mateusz Pacek (MKS MOTOKRIS 
Śląsk Świętochłowice) - (3,2,4,4,T) 13  
7. Paweł Kowalczyk (Lwy Unimot Często-

chowa) - (4,1,2,3,3) 13  
8. Krzysztof Podzimski (TPD Kalety) - 
(1,4,3,3,1) 12  
9. Krzysztof Marczak (TPD Kalety) - 
(T,2,4,3,2) 11  
10. Nikodem Mlek (PKS Victoria Pocze-
sna) - (1,3,2,2,3) 11  
11. Dawid Pacek (LKS Strażak Mikołów) 
- (1,3,2,4,T) 10  
12. Jakub Ordon (Lwy Unimot Częstocho-
wa) - (2,1,3,2,2) 10  
13. Jan Knapiński (PKS Victoria Pocze-
sna) - (2,3,1,1,1) 8  
14. Mateusz Krakowian (PKS Victoria 
Poczesna) - (2,2,1,2,2) 8  
15. Dominik Szulc (TPD Kalety) - 
(3,W,1,W,3) 7  
16. Piotr Kołodziejczyk (MKS MOTO-
KRIS Śląsk Świętochłowice)- (2,1,1,1,2)7  
17. Kacper Włodarz (MKS MOTOKRIS 
Śląsk Świętochłowice) - nie startował  
18. Emil Krakowian (PKS Victoria Pocze-
sna) - nie startował. 
Drużynowy Puchar Juniorów Okręgu Po-
łudniowego w Speedrowerze 
I miejsce MKS MOTOKRIS Śląsk Święto-
chłowice- 41 pkt.   
1. Piotr Kołodziejczyk- 1 pkt.  
2. Mateusz Pacek- 16 pkt.   
3. Kacper Włodarz- 4 pkt.   
4. Dawid Bas- 20 pkt. 
II miejsce TPD Kalety- 40 pkt.  

1. Mateusz Pęcherz- 16 pkt.  
2. Denis Mazur- 13 pkt.  
3. Krzysztof Marczak- 8 pkt. 
4. Krzysztof Podzimski- 3 pkt. 
III miejsce Lwy Unimot Częstochowa- 30 
pkt  
1. Damian Natoński- 11 pkt.  
2. Jakub Ordon- 7 pkt.  
3. Mateusz Złotnicki- 10 pkt.  
4. Paweł Kowalczyk- 2 pkt. 
IV miejsce PKS Victoria Poczesna i LKS 
Strażak Mikołów- 22 pkt.  
1. Mateusz Krakowian- 2 pkt.  
2. Nikodem Mlek- 2 pkt.  
3. Jan Knapiński- 8 pkt.  
4. Kamil Sitek- 10 pkt. 
1. Dawid Pacek- 11 pkt.  
2. Emil Krakowian- 5 pkt.  
3. Dominik Szulc- 6 pkt. 

TPD Kalety 
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B ardzo dobrze spisali 
się pingpongiści Unii 

Kalety w rundzie rewan-
żowej śląskiej ligi okręgo-
wej.  

   Drużyna z Kalet wygrała sześć meczów
- min. z przyszłym trzecioligowcem LKS 
Piast Ożarowice, przegrywając tylko 
jeden mecz z LKS Lelovia Lelów 
(wcześniej pod nazwą Lider Żarki). Osta-
tecznie Unia zakończyła rozgrywki na 
czwartym miejscu (w ubiegłym sezonie  
6 miejsce). Trzon drużyny stanowi mło-
dzież: Mateusz Piech, Paweł Piech, Szy-
mon Gruca oraz grający trener drużyny: 
Antoni Jeż. Rezerwowymi byli: Krystian 
Mnich, Karol Potempa i Tomasz Swobo-
da. 
    Wyniki meczów rundy rewanżowej 
Unii (po pierwszej rundzie pierwsza 
ósemka drużyn grała mecze między so-
bą): 
27.02.2014 - KS Unia Kalety - LKS Piast 
Ożarowice 6:4 
06.03.2014 - TTS Polonia III Bytom - 
KS Unia Kalety 3:7 
13.03.2014 - KS Unia Kalety MCKS 
Czeladź 7:3 
20.03.2014 - KS Unia Kalety - LKS Le-
lovia Lelów (wcześniej Lider Żarki) 3:7 
27.03.2014 - KS Unia Kalety - UKS Hu-
ragan II Sosnowiec 6:4 
03.04.2014 - UKS Plastyk Dąbrowa Gór-
nicza - KS Unia Kalety 2:8 
10.04.2014 - UKS Dąbrowiak II Dąbro-
wa Górnicza - KS Unia Kalety 3:7 

 

    Bardzo dobre występy zanotowali      
w tym sezonie młodzi zawodnicy Unii 
Kalety startując 09.02.14 w Bytomiu 
w Indywidualnych Mistrzostwach       
Śląska    Młodzieżowców   (roczn.93-95).  
 W zawodach udział wzięło 27 najlep-
szych zawodników na Śląsku, wyłonio-
nych we wcześniej rozegranych trzech 
wojewódzkich turniejach klasyfikacyj-
nych. Szymon Gruca który, zajął 7 miej-
sce Pozostali 
nasi młodzie-
żowcy zajęli: 
M a t e u s z 
Piech 13 
miejsce, Pa-
weł Piech 17 
m i e j s c e .        
W grze deblo-
wej bra-
cia Paweł        
i Mateusz 
Piech zajęli 
wysokie 5 
miejsce na 13 
startujących 
par. Zawody 
były silnie 
obs a d z on e : 
s t a r t o w a l i 
min. drugo     
i trzecioli-
gowcy startu-
jący w lidze 
sen ior ski e j. 

Nasi zawodnicy byli jednymi z najmłod-
szych      i zarazem nielicznych zawodni-
ków ligi okręgowej (zał. nr 7). 
     Zespołowo nasi młodzieżowcy zajęli  
4 miejsce na Śląsku na 17 sklasyfikowa-
nych drużyn. Wyprzedziły nas znane 
kluby: MKS Skarbek Tarnowskie Góry- 1 
miejsce, TTS Polonia Bytom- 2 m. oraz 
UKS Wolej Ruda Śląska- 3 m 

 Antoni Jeż 

Tenisiści stołowi Unii Kalety zakończyli rozgrywki  

M-ce Nazwa klubu Ilość 
meczów 

punkty małe punkty 

1. LKS Piast Ożarowice 20 38 164-36 

2. LKS Lelovia Lelów 20 35 150-50 

3. MCKS Czeladź 20 29 128-72 

4. KS Unia Kalety 20 28 120-80 

5 TTS Polonia II Bytom 20 25 122-78 

6. UKS Dąbrowiak II D.G. 20 18 98-102 

7. UKS Plastyk D.G. 20 18 98-102 

8. UKS Huragan II Sosnowiec 20 14 86-114 

9. UKS Dwójka Sosnowiec 18 15 83-97 

10. PKS Waluś Konopiska 18 15 82-98 

11. KS Corona Rudniki 18 13 61-119 

12. MKS Skarbek IV T.G. 18 10 58-122 

13. UKS Ikar Mierzęcice 18 6 55-125 

14. LKS Piast II Ożarowice 18 4 34-146 

Końcowa klasyfikacja ligi okręgowej Ś.Z.T.S. sezonu 2013/14 

P iłkarze Małejpanwi  
z Kuczowa zadomo-

wili się ostatecznie na 
dobre w środkowej czę-
ści tabeli lublinieckiej 
klasy „B”. Po zwycię-

stwie 27 kwietnia z LKS Wierzbie         
u siebie 2:1, tydzień później– 4 maja– 
przegrali w Strzebiniu z  Victorią aż 
0:5, zaś 11 maja ulegli u siebie Orłowi 
Pawonków 2:3. 
    Zespołowi z Kuczowa pozostało do 
rozegrania jeszcze tylko sześć spotkań.    
18 maja zagrają na wyjeździe z Płomie-
niem Łagiewniki Wielkie, 25 maja u sie-
bie z Zielonymi Zborowskie, 1 czerwca   

w Hadrze z miejscowym LKS, 8 czerwca 
w Harbułtowicach z Harpunem, 15 
czerwca w Lisowicach z Unią. Rozgryw-

ki zakończą 22 czerwca meczem u siebie 
z LKS Droniowice 

Jacek Lubos 

Zimny prysznic w Strzebiniu 

u siebie z Orłem Kiedrzyn 1:2,    
a 17 maja, jak już wyżej wspomniano, 
pokonali na wyjeździe Orła Psary/ Babie-
nica 3:0. 

     Unia zakończy rozgrywki 14 czerwca 
meczem w Poraju z Polonią. Wcześniej 
rozegra jeszcze mecze z: MKS Myszków 
(dom, 24 maja), Jednością Boronów 

(wyjazd, 31 maja), Spartą Lubliniec 
(dom, 7 czerwca).   

Jacek Lubos 
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Antoni Jeż 

   

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety  

W  dniu 2 maja na boisku kaletańskiego Orli-
ka odbył się majowy festyn sportowo-

rekreacyjny, zorganizowany przez animatorów: Anto-
niego Jeża i Marcina Prandziocha.  
    Za wod y r oz pocz ęł y s i ę  już  od  godz .                             
11.00 konkurencjami sprawnościowymi dla dzie-
ci  i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum. Mimo 
niezbyt dobrej pogody w zawodach wzięło udział 23 
uczniów.  
    Rywalizację zaczęły dzieci z klas I-III szkoły podstawo-
wej pokonując sprawnościowy tor przeszkód. Najlepszym 
okazał się Filip Ciślik z kl. II b. Drugi  był Adam Wawrzy-
niak z I c , trzecia Kornelia Galios z II b. W kategorii 
klas IV-VI najszybciej pokonał tor przeszkód Dominik 
Słodczyk z VI b, Kolejne miejsca zajęli: Fabian Brol z VI b 
i Daniel Mikołajewski z V a. Gimnazjaliści rywalizowali    
w zawodach „strongman”. Po pięciu konkurencjach siłowo-
sprawnościowych najlepszym okazał się Jakub Świerczek, 
drugi był Mateusz Kocyba, trzeci Sławomir Błędowski. 
Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych otrzymali słodki 
poczęstunek, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc pamiąt-
kowe medale  oraz dyplomy. 
   O godz. 14.00 rozpoczął się Piłkarski Turniej Drużyn 
Amatorskich o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. W turnie-
ju startowało sześć drużyn amatorskich (łącznie 62 zawod-
ników) Eliminacje rozegrano w dwóch grupach po trzy ze-
społy (w grupie mecz” każdy z każdym”). Następnie po 
dwie   najlepsze  drużyny  z każdej grupy rozegrały  

Orlik Kalety- majówka na sportowo  

W  dniu 26.04.2014 r. w sali gim-
nastycznej PSP nr 1 w Kaletach 

rozegrany został coroczny turniej teni-
sa stołowego o puchar Burmistrza Ka-
let. Zawody zorganizowane zostały 
przez Antoniego Jeża kierownika sek-
cji tenisa stołowego KS Unia Kalety. 
   W turnieju zwyczajowo udział wzięli 
zawodnicy z Kalet oraz z sąsiednich 
gmin. 
     Ogółem w zawodach uczestniczyło 32 
zawodników w tym, co bardzo  cieszy, 
pięć kobiet- mieszkanek Kalet, które 
sprawdziły swoje umiejętności w tej dys-
cyplinie sportowej. 
    Zawody rozegrano w czterech katego-
riach: 
 

1.Dzieci i młodzieży szkół podstawo-

wych i gimnazjalnych 
1.Kobiet 
2.Mężczyzn wiek 45+ 
3.„Open” 
 

    Ostateczne   rezultaty zawodów  przed-
stawiają się następująco: 
Kategoria dzieci i młodzieży do 16 lat: 
 1. Daniel Gatys 
 2. Dominik Słodczyk  
 3. Mateusz Janus 
 

 Kategoria kobiet: 
 1. Joanna Biadacz 
 2. Regina Kocot 
 3. Daria Galus 
 

Kategoria 45+: 
 1. Antoni Jeż 
 2. Joachim Galus 
 3. Krystian Małczak 
 

Kategoria „Open": 
 1. Mariusz  Koczyba  (Liswarta 
Lisów) 
 2. Robert Bejman (Skarbek    
Tarnowskie Góry) 
 3. Piotr Skubała (Liswarta Li-
sów) 
 

     Zawodnicy KS Unia Kalety 
wypadli dobrze zajmując po-
śród 22 startujących w kat. 

Open następujące miejsca: Antoni Jeż-4, 
Paweł Piech-5, Mateusz Piech-9    i Szy-
mon Gruca-10. 
    Kategorię „Open" zdominowali         
M. Koczyba i P. Skubała – zawodnicy III 
ligowego LKS Liswarta Lisów aktualnie 
walczącego w barażach o II ligę            
(w pierwszym meczu w Lisowie Liswarta 
zremisowała 5-5 z drużyną LUKS Wę-
gierska Górka) oraz R. Bejman – III ligo-
wiec ze Skarbka Tarnowskie Góry. 
    Puchary zwycięzcom wręczył z-ca 
Burmistrza Miasta Kalety Dariusz Szew-
czyk, który złożył im gratulacje, podzię-
kował wszystkim uczestnikom za udział   
i zaprosił na następne zawody. 
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Rodzinny rajd rowerowy "Leśne góry i pagórki"  

W  sobotę 10 maja odbył się zorga-
nizowany przez Miasto Kalety 

rodzinny rajd rowerowy "Leśne góry   
i pagórki", którego inicjatorem i prze-
wodnikiem był rzecznik prasowy UM 
w Kaletach Jacek Lubos.  
    W słoneczny poranek na urzędowym 
parkingu zebrało się niespełna pół setki 
spragnionych leśnych wiosennych wra-
żeń rowerzystów. Po krótkiej odprawie, 
objaśnieniu trasy i obdarowaniu startują-
cych mapami "Leśnej Rajzy" oraz po-
żywnym prowiantem na drogę cykliści 
ruszyli przez Jędrysek w stronę Miastecz-
ka Śląskiego.  
    Pierwszym przetarciem przed czekają-
cymi ich dalszymi wrażeniami było zdo-
bycie Jackowej Góry w leśnictwie Trusz-
czyca, następnie zaś pobliskiej Jurnej 
Góry, na której usytuowana jest leśna 
wieża obserwacyjna. Kolejne wzniesienie 
kryło ciekawostkę historyczną- nieopodal 
drogi, na Gerlachowej Górce, znajduje 
się bowiem grób leśniczego zmarłego    
w 1900 roku, który miał życzenie złoże-
nia swoich doczesnych szczątków wła-
śnie w tym urokliwym zakątku.  
    Po odwiedzeniu mogiły Gerlacha ro-
werzyści ruszyli w stronę Bibieli- do Pa-

siek, gdzie mieli 
okazję zobaczyć 
pozostałości po 
zalanej kopalni 
rud  ż elaza .      
W z wiąz ku       
z tym, że wielu 
spośród jadą-
cych było w tym 
miejscu po raz 
pierwszy- zarzą-
dzono tam dłuż-
szy postój.  
    Kilka minut 
drogi od Pasiek 
r o w e r z ys t ó w 
spotkała następ-
na niespodzian-

ka- trudna przeprawa na Ostrą Górę opo-
dal Kolonii Woźnickiej. Następnie rajd 
skierował się w stronę Zielonej- przeje-
chał Małą Panew po "Garbatym Moście" 
i Żydową Górę by przekroczyć ul. Tarno-
górską przed Sośnicą. Po chwili kawalka-
da w komplecie była już przy zbiorniku 

przeciwpożarowym Piasek, gdzie zapla-
nowano poczęstunek regeneracyjny przy-
wieziony na tę okazję przez radnego 
Edwarda Drabika.  
    Przy pięknej wiosennej pogodzie,       
w leśno- wodnych okolicznościach, kieł-
baski z cebulką smakowały jak nigdy 
wcześniej.  
     Ostatnie kilometry, przez Czerwoną     
i Rozłożystą Górę, prowadziły już w stro-
nę Kalet. Kilka minut przed godziną       
16-tą rajd zakończył się w miejscu poran-
nej zbiórki.  
    Mimo pokonania ponad 40 km humory 
dopisywały- pojawiły się też pytania       
o następną wyprawę. Wstępnie więc usta-
lono, iż nastąpi ona już za miesiąc- tym 
razem w niedzielę- 8 czerwca, a jej celem 
będzie Lubliniec. Wszystkich zaintereso-
wanych tą formą aktywnej rekreacji już 
dziś zapraszamy. Szczegóły niebawem na 
stronie www.kalety.pl Zapisy na rajd do 
Lublińca przyjmowane są pod nr telefo-
nu:  34 352 76 52.    

(jal) 

mecze półfinałowe. Zwycięzcy 
spotkali się w finale, natomiast przegrani 
w meczu o trzecie miejsce.  
    Po czterogodzinnej rywalizacji najlep-
szą w turnieju okazała się druży-
na Kawolups (zawodnicy z Kalet, Woż-
nik, Lubszy oraz Psar) w składzie: To-
masz Gros, Bartłomiej Pyszczek, Tomasz 
Ducki, Piotr Wiktor, Sebastian Nowak, 
Roland Płonka, Grzegorz Kot, Dawid 
Kuc. Drugie miejsce zajęła drużyna San-
tos Kalety, a trzecie Zielona Oaza Kalety. 

   Z powodu obowiązków służbowych 
burmistrza, ceremonii zakończenia zawo-
dów oraz wręczenia pucharów dokonali 
animatorzy Orlika. 
Wyniki eliminacji: 
 Gr. A :   
1 m – Zielona Oaza - 4 pkt.     
2 m – 3 z WF- u  - 3 pkt.    
3 m – Forever - 1 pkt.   
Gr. B 
1 m – Kawolups – 4 pkt. 
2 m – Santos - 2 pkt.  

3 m – Mag-Boss Tarnowskie Góry –  pkt. 
 

Mecze półfinałowe: 
1. Kawolups – 3 z WF- u  ( 3-0)  
2. Santos – Zielona Oaza (1-1, w karnych 
5-4) 
 

Mecz o 3 miejsce: 
Zielona Oaza – 3 z WF- u   (5-3) 
 
Mecz o 1 miejsce: 
Kawolups– Santos (2-2, w karnych 2-1) 

Antoni Jeż 
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Dorota Mańczak 

D nia 11 kwietnia, w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Kaletach 

odbyła się konferencja na temat rozwo-
ju szlaku rowerowego "Leśno Rajza" 
w roku 2014. 
    Poszczególne, wchodzące w skład pro-
jektu, gminy reprezentowali: zastępca 
wójta Tworoga Klaudiusz Wieder, bur-
mistrz Miasta Woźniki Alojzy Cichow-
ski, dyrektor GOSiR Koszęcin Kazimierz 
Wierzbicki, inspektor Paweł Kowolik      
z UM Miasteczko Śląskie, inspektor Piotr 
Berger z UG Świerklaniec oraz burmistrz 
Kalet Klaudiusz Kandzia i inspektor UM 

w Kaletach Jacek Lubos. Na konferencji 
obecni byli również: nadleśniczy nadle-
śnictwa Koszęcin Krzysztof Lysik, pra-
cownicy nadleśnictw Koszęcin, Świerkla-
niec i Brynek, . 
    Na konferencji przedstawiono prezen-
tację multimedialną zatytułowaną "Leśno 
Rajza. Wrzesień 2012- kwiecień 2014". 
Podczas prezentacji wskazano na niedo-
ciągnięcia w oznakowaniu trasy, które 
trzeba jak najszybciej wyeliminować. 
Omówiono też pomysły na marketing 
szlaku jako produktu turystycznego kon-
kurencyjnego w skali województwa             

i kraju. W trakcie tego punktu zgodzono 
się m.in. na emisję filmu "Leśno Rajza- 
czyli podróż po zielonych zakątkach Ślą-
ska" na antenie telewizji TVS w miesiącu 
maju oraz omówiono wstępnie otwarcie 
Leśnej Rajzy w sezonie 2014 rajdem       
w dniach 28-29 czerwca. 
    Każda z gmin uczestniczących w pro-
jekcie odebrała po 1000 sztuk map          
z przewodnikiem, które będą bezpłatnie 
dystrybuowane wśród mieszkańców           
i turystów. 

Konferencja w sprawie rozwoju szlaku rowerowego "Leśno Rajza"  

Z akończono nabór do przedszkoli.    
W tym roku rekrutacja odbywała się 

według nowych zasad.  
    Dzieci korzystające w bieżącym roku          
z usług przedszkola mają zagwarantowane     
w nim miejsce i nie brały udziału w naborze. 
W takich przypadkach rodzice byli zobowią-
zani złożyć w placówce Deklarację o konty-
nuowaniu wychowania przedszkolnego.     
W przypadku, jeżeli rodzice zamierzali zapi-
sać dziecko do innego publicznego przed-
szkola niż to, do którego dotychczas uczęsz-
cza, mieli świadomość, że wówczas ich 
dziecko uczestniczyło w rekrutacji na takich 
samych zasadach, jak dziecko zapisywane 
do przedszkola po raz pierwszy.  
    W tym roku zgodnie z ustawą z dnia        
6 grudnia 2013r wprowadzono trzynaście 
nowych kryteriów /7 ustawowych i 6 
dodatkowych/. Ważną informacją był fakt, 
że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie 
decydowała kolejność zgłoszeń. Dnia 10 
kwietnia 2014 r. nastąpiła publikacja list 
kandydatów zakwalifikowanych do przed-
szkola. Ostateczna lista dzieci przyjętych do 
placówek ogłoszona została dnia 28 kwiet-
nia 2014r. Do przedszkoli przyjęte zostały 
wszystkie dzieci zamieszkałe w Kaletach, 
których rodzice złożyli deklaracje.  

W przedszkolach miejsca 
dla wszystkich chętnych!  

U rząd Miejski w Kaletach przypo-
mina o wynikającym z ustawy     

o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi obowiązku 
uiszczania II raty opłaty za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.  
    Termin płatności upływa z dniem 31 
maja br. Płatności należy dokonywać      
w kasie Urzędu Miejskiego w Kaletach 
(parter) lub przelewem na konto banko-
we: Międzypowiatowy Bank Spółdziel-
czy, Oddział w Woźnikach 74 8279 1023 
0202 6204 2002 0001  

UWAGA Przedsiębiorcy 
prowadzący sprzedaż       

napojów alkoholowych  

  Konkurs „Kalety oczyma młodych” 

M łodzieżowa Rada Miasta ogłasza 
konkurs „Kalety oczyma mło-

dych”.  
    Jest on skierowany do kaletańskich  
uczniów klas 4-6 szkół podstawowych 
oraz gimnazjów, a jego celem jest poka-
zanie najbardziej atrakcyjnych miejsc     
w naszym mieście widzianych oczyma 
jego młodych mieszkańców. 
    Na konkurs można nadsyłać prace          
w trzech kategoriach:  
a)  plakatu (minimum format A-4),  
b) prezentacji multimedialnej złożonej     
z co najmniej 10-ciu slajdów, 
c)  makiety wybranego obiektu w mie-
ście. 
     Każda praca powinna zawierać nastę-
pujące informacje: 
1. Imię i nazwisko autora, wiek, klasę; 
2. Nazwę placówki szkolnej, adres, tele-
fon; 
3. Imię i nazwisko nauczyciela lub opie-
kuna, pod kierunkiem którego uczeń 
przygotował pracę. 
    Prace    należy  dostarczać  do  dnia  15  

czerwca do sekretariatu Urzędu Miejskie-
go w Kaletach. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi na wskutek werdyktu jury złożo-
nego   z   przedstawicieli    Młodzieżowej 
Rady Miasta oraz pracownika Urzędu 
Miejskiego w Kaletach. Najlepsze prace 
zostaną nagrodzone nagrodami rzeczo-
wymi.   

Grzegorz Bien 
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W  dniu 23 kwietnia 2014 roku 
odbył się odbiór końcowy inwe-

stycji „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w mieście Ka-
lety: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ka-
letach, Zespół Szkół i Przedszkola w 
Kaletach Miotku, Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1”.  
    Projekt współfinansowany był ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet:  
V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste po-
wietrze i odnawialne źródła energii. 
    Wykonawcą robót było Konsorcjum 
Firm: 
- Firma Usługowo-Handlowa Tomasz 
Rapcinski 42-660 Kalety, ul. Rymera 21 
- Zakład Usługowo-Handlowy Mirosław 
Kukuła 42-660 Kalety, ul. Jana Pawła II 
nr 4 
- „POLGAZ” Roman Dyner 42-690 Koty 
ul. Szkolna 1/1 reprezentowanym przez 
Lidera Konsorcjum: 
Firmę Usługowo-Handlową Tomasz Rap-
cinski z siedzibą 42-660 Kalety ul. Ry-

mera 21 
    Całkowita wartość pro-
jektu zawarta w umowie  
o dofinansowanie to 4 127 
245,69 PLN, po przepro-
wadzonych postępowa-
niach przetargowych pro-
jekt zamknął się kwotą     
3 366 676 zł. 
    Do ważniejszych robót 
termomodernizacyjnych 
na niżej wymienionych 
obiektach zaliczyć można: 
1) Budynek Przedszkola 

Miejskiego Nr 1 w Kaletach - termomo-
dernizację budynku Przedszkola Miej-
skiego Nr 1 w Kaletach, w tym prace 
dociepleniowe budynku: ocielenie i wy-
konanie izolacji ścian, stropu nad ostatnią 
kondygnacją oraz izolacje p. wilgociowe 
i termiczne ścian fundamentowych 
- modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania i kotłowni 
- dostawę i montaż instalacji solarnej,     
w tym montaż kolektorów słonecznych 
na potrzeby ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej oraz dostosowania instalacji 
c.w.u. do instalacji solarnej 
- wykonanie zadaszenia nad wejściem 
głównym do budynku 
- wymianę pokrycia dachu oraz wymiana 
obróbek blacharskich rynien i rur spusto-
wych 
- przemurowanie kominów w części wy-
stającej ponad dach 
- wykonanie wejścia zewnętrznego do 
kotłowni 
- remont schodów i podestów wejścio-
wych do budynku wraz z okładzinami 
antypoślizgowymi 
- wykonanie kompletnych instalacji od-

gromowych 
- wykonanie odprowadzenia wód desz-
czowych z rynien budynku do kanalizacji 
deszczowej. 
2) Budynki Zespołu Szkół i Przedszkola 
w Kaletach-Miotku - termomodernizację 
budynków Zespołu Szkół i Przedszkola   
w Kaletach-Miotku, w tym 
- prace dociepleniowe budynków: ociele-
nie i wykonanie izolacji ścian, dachów-
stropów nad ostatnią kondygnacją, na 
budynku przedszkola docieplenie dachu 
lub przestrzeni pod dachem oraz izolacje 
p. wilgociowe i termiczne ścian funda-
mentowych 
- wymianę instalacji centralnego ogrze-
wania oraz modernizacja kotłowni na 
paliwo stałe znajdującej się w budynku 
głównym Szkoły. 
- dostawę i montaż instalacji solarnej,    
w tym montaż kolektorów słonecznych 
na potrzeby ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej oraz dostosowania instalacji 
c.w.u. do instalacji solarnej 
- wymianę pokrycia dachów oraz wymia-
na rynien i rur spustowych oraz obróbek 
blacharskich 
- wykonanie kompletnych instalacji od-
gromowych 
- przemurowanie kominów w części wy-
stającej ponad dach 
- remonty schodów i podestów wejścio-
wych do budynków wraz z okładzinami 
- wykonanie odprowadzenia wód desz-
czowych z rynien budynków do kanaliza-
cji deszczowej. 
3) Budynek Publicznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Kaletach Budynki PSP Nr 1 
w Kaletach po termomodernizacji w 2008 
r.  obejmującej m.in.:   docieplenie   ścian  

Odbiór techniczny inwestycji pn: Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej w mieście Kalety: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, Zespół Szkół             

i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach  
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W  ramach bieżących remontów 
infrastruktury drogowej na te-

renie miasta Kalety został wyremonto-
wany chodnik od miejsca parkowania 
rowerów tzw. „rowerowni” do przejścia 
na perony PKP.  
    Wyremontowany chodnik poprawił 
bezpieczeństwo pieszych poruszających 
się pomiędzy „rowerownią” z stacją PKP 
oraz poprawiła się estetyka tego rejonu 
miasta Kalety.  
    PKP PLK Tarnowskie Góry wykonało 
na wniosek miasta remont ogrodzenia       
i rozbiórki istniejącej infrastruktury 
„rowerowni” z lat 50.  
 

Remont chodnika przy ulicy 
Gwoździa zakończony  

Bolesław Gruszka 

R ealizując założenia z konferencji, która odbyła 
się w Zielonej 28 lutego, a także ustosunkowując 

się do wniosku radnej dzielnicy Zielona Mirosławy 
Potempa, Miasto postanowiło zrewitalizować stare, 
nie działające od co najmniej piętnastu lat oświetlenie 
na odcinku pomiędzy ostatnimi zabudowaniami           
a ośrodkiem wypoczynkowym „Zielona” (dawny Dy-
mitrow) na drodze powiatowej prowadzącej do Kolo-
nii Woźnickiej.  
    Wszystkie lampy zostały odrestaurowane- pomalowa-
no je i wymieniono klosze. Oświetlono także odcinek 
plaży przy wiatraku, natomiast w dalszej perspektywie 
planuje się iluminować wał pomiędzy zbiornikami, tak, 
aby stworzyć oświetloną ścieżkę spacerową dokoła dol-
nego zbiornika.  

Zrewitalizowano oświetlenie na odcinku ul. Stawowej w Zielonej  

Jacek Lubos 

W  związku z rozbudowaną siecią 
kanalizacji sanitarnej w na-

szym mieście oraz z planami na jej 
dalszą rozbudowę w kolejnych dzielni-

cach, Miasto Kalety zakupiło samo-
chód-Citroen Berlingo, który będzie 
służył przy eksploatacji istniejącej         
i nowo powstałej sieci kanalizacji.  
    Powstająca sieć kanalizacji sanitarnej 
wymaga bieżącej konserwacji montowa-
nych studni podciśnieniowych. Samo-
chód został już oznakowany symbolami 
miejskimi aby stał się rozpoznawalny. 
    Jednocześnie informujemy, że awarie 
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu 
miejskiego można zgłaszać 24/h pod 
numerem telefonu 34/3577-074. 

Miasto zakupiło samochód na potrzeby Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków  

W  nawiązaniu do zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych jaka 

miała miejsce na terenie miasta w dniu 
9 kwietnia br. Urząd Miejski w Kale-
tach przypomina, że zgodnie z wcze-
śniejszą informacją (zamieszczoną na 
stronie internetowej miasta oraz w 
gablotach ogłoszeniowych), w ramach 
zbiórki z gospodarstw domowych od-
bierane były odpady wielkogabaryto-
we z umeblowania mieszkań typu: - 
stare meble, dywany, wykładziny, ma-
terace, pierzyny, stolarka budowlana 
bez szyb (okna, drzwi), armatura sani-

tarna.  
    Pozostałe odpady typu: opakowania po 
farbach, plastiki, opony itp. należy do-
starczyć na PSZOK (Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych) zlokali-
zowany na ul. ks. Drozdka 31. 
    Odpady dostarczone do PSZOK muszą 
być posegregowane w sposób umożliwia-
jący ich selektywne odebranie.  
    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Kaletach czynny w śro-
dy od godz. 12.00 – 19.00 oraz soboty 
8.00 – 14.00.  

Informacja dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych  

zewnętrznych, wymianę stolarki otworo-
wej zewnętrznej, docieplenie stropów 
ostatnich kondygnacji oraz modernizację 
instalacji centralnego ogrzewania. W 
ostatnim czasie przeprowadzono moder-
nizację instalacji ciepłej wody użytkowej 
na potrzeby instalacji solarnej wraz z 
zabudową solarów na budynku głównym 
szkoły. 

W odbiorze uczestniczyli - z ramienia 
zamawiającego: 
1. Dariusz Szewczyk 
2. Jan Potempa 
3. Michał Szewczyk 
4. Dorota Mańczak 
5. Bożena Dziuk 
6. Joanna Biadacz 
  - z ramienia wykonawcy: 

1. Tomasz Rapcinski 
2. Mirosław Kukuła 
3. Roman Dyner przy udziale inspekto-
rów nadzoru inwestorskiego: 
1. Tomasza Bobrowskiego 
2. Przemysława Prosińskiego. 
    Do wykonywanych robót  nie wniesio-
no zastrzeżeń ani uwag. 
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Od  marca 2014 roku po wyre-
montowanych odcinkach 

trasy Kalety – Kluczbork pociągi oso-
bowe jeżdżą już z prędkością 100 km/
h, a od czerwca pojadą nawet 120 km/
h.  
    To efekt prac rewitalizacyjnych prowa-
dzonych przez PKP Polskie Linie Kolejo-
wej S.A. Jest to jedna z najważniejszych 
linii kolejowych wybiegających z woje-
wództwa śląskiego. 
    Przyspieszenie pociągów będzie efek-
tem planowanego do końca kwietnia za-
kończenia wszystkich prac związanych   
z wymianą torów na szlakach Koszęcin – 
Lubliniec, Kluczbork – Bąków i Sowczy-
ce – Olesno Śląskie.  
    Na szlaku Kluczbork - Bąków zakres 
prac objął również remont dwóch mo-

stów, czterech przejazdów kolejowych      
i dwóch przepustów. 
    Efekty rewitalizacji są widoczne też na 
odcinku Sowczyce - Olesno Śląskie oraz 
na stacji w Oleśnie Śląskim, gdzie wy-
mieniono tory, zainstalowano nowocze-
sne rozjazdy oraz wyremontowano mosty 
i wiadukty. Zdecydowanie poprawiło się 
także bezpieczeństwo na zmodernizowa-
nych przejazdach kolejowych. 
    Głównym celem prac rewitalizacyj-
nych realizowanych przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A jest przywrócenie na 
trasie Kalety - Kluczbork prędkości jazdy 
pociągów pasażerskich do 120 km/h,       
a pociągów towarowych - do 100 km/h. 
Zwiększenie prędkości umożliwi skróce-
nie czasu przejazdu pociągów w relacji 
Poznań - Ostrów Wielkopolski - Katowi-

ce/Kraków. Inwestycja usprawni trans-
port kolejowy w regionie i nie tylko, 
gdyż trasa stanowi ważne połączenie dla 
wywozu towarów ze Śląska przez Poznań 
i dalej w kierunku Szczecina. 
    Rewitalizacja prowadzona jest w ra-
mach projektu „Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 143 na 
odcinku Kalety - Kluczbork”. Projekt 
współfinansowany jest przez Unię Euro-
pejską ze środków Funduszu Spójności    
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Jego całkowity 
koszt szacowany jest na ponad 332,1 mln 
złotych. 
 

Maciej Dutkiewicz 
rzecznik@plk-sa.pl 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Szybciej po nowych torach na szlaku Kalety - Kluczbork  

Od  października 2012 roku     
w Leśnictwach Piasek i Ka-

lety należących do Nadleśnictwa Ko-
szęcin prowadzone były prace saper-
skie mające na celu wydobycie i likwi-
dację niewybuchów i niewypałów- po-
zostałości po wysadzonych niemieckich 
magazynach polowych z okresu II woj-
ny światowej.  
    Po obu stronach "drogi sośnickiej" 
sprawdzono skrupulatnie, metr po me-
trze, olbrzymi areał lasu, wydobywając 
łącznie 39840 niewybuchów, a także spo-
re ilości przedmiotów metalowych po-
chodzenia wojskowego (detektory saper-
skie wykazały ok. 2 miliony sygnałów). 
Prace zleciło Nadleśnictwo Koszęcin 

finansując je w ramach unijnego projektu 
"Rekultywacja na cele przyrodnicze tere-
nów zdegradowanych popoligonowych    
i wojskowych zarządzanych przez PGL 
LP".  
    Łącznie z podobnymi działaniami 
przeprowadzonymi 
w Leśnictwie Kali-
na koszt prac saper-
skich wyniósł 2,78 
mln złotych brutto. 
   Wkrótce znikną 
więc z okolic "drogi 
sośnickiej" tabliczki 
zakazujące wstępu 
do lasu, a ten bę-
dzie wreszcie bez-

pieczny dla miesz-
kańców i turystów 
chcących korzystać 
z jego uroków.  

Jacek Lubos 

Kaletańskie lasy oczyszczone z niewybuchów  

M iejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej   

w Kaletach, informuje że 
z dniem 15 maja 2014 ro-
ku weszła w życie ustawa 

z dnia 4 kwietnie 2014 r. o ustaleniu      
i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
(Dz.U. 2014 r., poz. 567).  
    Ustawą tą zostaną objęte tylko i wy-
łącznie osoby, które z dniem 1 lipca 2013 
roku utraciły prawo do świadczenia pielę-
gnacyjnego, w związku z wygaśnięciem  
z mocy prawa decyzji przyznającej prawo 

do świadczenia pielęgnacyjnego. 
     Zgodnie z ustawą opiekunom zostaną 
wypłacone: 
• wyrównania za okres od 1 lipca 2013 r. 
do dnia 14 maja 2014 roku wraz z usta-
wowo przewidzianymi odsetkami za te 
okresy, w których osoby spełniały warun-
ki do otrzymywania świadczenia pielę-
gnacyjnego zgodnie z przepisami ustawy 
o świadczeniach rodzinnych obowiązują-
cymi w dniu 31.12.2012 r. 
• Zasiłki dla opiekunów od 15.05.2014 r. 
jeżeli osoba nadal spełnia warunki usta-

wowe ustawy o świadczeniach rodzin-
nych obowiązujące w dniu 31.12.2012 r. 
Organ, który wypłacał świadczenia pielę-
gnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r.- tj. 
MOPS Kalety, w terminie 14 dni od dnia 
wejścia w życie ustawy poinformuje pi-
semnie wszystkie osoby, którym wygasło 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego    
z mocy prawa o możliwości złożenia 
wniosku o przyznanie zasiłku dla opieku-
na oraz o szczegółowych warunkach na-
bywania do niego prawa. 

Nowa ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  

INFORMACJA MOPS KALETY 

Iwona Wręczycka 
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Miasto Kalety ogłasza rekrutację do projektu: 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców  

Miasta Kalety - etap 2” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-

cyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion”, 

 oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” 
 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Miasta  
Kalety, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla określonej poniżej grupy Beneficjentów Ostatecz-

nych z 40 gospodarstw domowych, przez okres realizacji projektu, tj. od daty przekazania sprzętu             
do 31.12.2014 r. oraz 5 lat po jego zakończeniu dla zachowania trwałości projektu. 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy zameldowanych mieszkańców Miasta Kalety 
 nie posiadających komputera wraz z dostępem do Internetu. 

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające minimum jeden z poniższych warunków: 
- Potencjalnym Beneficjentem Ostatecznym jest dziecko lub młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytu-
acji  materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego osiągająca bardzo dobre 
wyniki                       w nauce (uwaga- w projekcie mogą uczestniczyć osoby uczące się, uczęszczające do 
szkół poza terenem Miasta    Kalety, a także studenci).  
- Potencjalny Beneficjent Ostateczny  zamieszkuje w gospodarstwie domowym spełniającym kryterium 
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych lub systemu 
pomocy społecznej;  
- Potencjalny Beneficjent Ostateczny jest osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym        
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; 
- Potencjalny Beneficjent ostateczny jest osoba z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na  
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. 
 
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszenia wraz załącznikami znajdują się na stronie www.kalety.pl 
oraz biurze projektu nr 23 Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz biurze nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej.     Więcej informacji w biurze projektu, (biuro 23, nr tel. 34 352-76-57) oraz MOPS 
Kalety, (biuro 8, nr tel. 34 352-76-43). 
 

Termin składania Wniosków upływa z dniem 13 czerwca 2014 roku 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety - etap 2"  
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Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

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

Janusz Maruszczyk.  
Materiały do Biuletynu przyjmowane są  do 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 

   

Sprawozdanie z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

30  kwietnia 2014 r. w sali posie-
dzeń Urzędu Miejskiego         

w Kaletach odbyła się XXVII sesja 
Rady Miejskiej w Kaletach, obradom 
przewodniczył Eugeniusz Ptak – prze-
wodniczący Rady Miejskiej. 
    W obradach udział wzięło 14 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał. 
    W trakcie sesji wręczono nagrody dla 
laureatów III Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Języku Polskim. 
Następnie radni podjęli następujące 
uchwały: 
    Nr 327/XXXVIII/2014 w sprawie     
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Radzionków na realizację zadania 
pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum 
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków 

do ZSRR w 1945 r.” 
Nr 328/XXXVIII/2014 w sprawie zmian 
budżetu miasta Kalety na 2014 rok. 
N r  3 2 9 /
X X X V I -
2014 w sprawie 
zmiany Wielolet-
niej Prognozy 
Finansowej na 
lata 2014-2023. 
 
W kolejnych 
punktach porząd-
ku obrad radni 
zapoznali się       
z oceną zasobów 
pomocy społecz-
nej za 2013 rok 
oraz zajęli stano-
wisko w sprawie 

wniosku o zamianę nieruchomości na 
działki z zasobów gminy Kalety. 
 

Małgorzata Mazur 

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

8 czerwca (w niedzielę) odbędzie się rodzinny rajd rowerowy do Lublińca. Zapisy pod nr tel. 034 352-76-52 (Jacek Lubos).  

24 maja odbędzie się IV Święto Zielonej. Gwiazdą tegorocznego święta będzie zespół Karpowicz Family. 

22 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej. 

1 czerwca na zbiorniku sekcyjnym przy ul. Fabrycznej odbędą się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. 

24 maja na zbiorniku Zielona Górna przeprowadzone zostaną zawody wędkarskie o Puchar Zielonej.  

24 maja w Zielonej, na boisku siatkarskim przy OW „Zielona” (przy wiatraku) odbędzie się turniej siatkówki plażowej „Zielona 
Cup 2014”. Zapisy prowadzi pan Antoni Jeż. 

24 maja, o godzinie 12.00 w Zielonej wystartuje bieg przełajowy w ramach akcji „Polska Biega”. Zapisy pod nr tel.                  
034 352-76-52 (Jacek Lubos) lub u animatora Orlika p. Antoniego Jeż.   

29 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Miasta. 

W dniach 23-24 maja delegacja Miasta Kalety przebywać będzie w Rynie na festiwalu miast Cittaslow. 
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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   

CHODZISZ DO SZKOŁY W KALETACH? INTERESUJESZ SIĘ SWOIM MIASTEM? 
 MASZ SWOJE  ULUBIONE MIEJSCE?  POKAŻ JE INNYM! 

NADEŚLIJ PLAKAT, PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ LUB MAKIETĘ.  
ZGARNIJ NAGRODĘ! 

KONKURS TRWA DO 15 CZERWCA, SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE NA STRONIE 
www.kalety.pl ORAZ W KALETAŃSKICH PLACÓWKACH SZKOLNYCH. 
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Salon fryzjerski Venus przy ul. 1 Maja 26 w Kaletach zatrudni fryzjerkę (na pełny lub na ½ etatu). 
Tel. : 691 600 604 


