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2  stycznia 2014 r., o godz. 12.00, oficjalnie 
zainaugurowana została działalność stacji 
pogotowia ratunkowego w Kaletach.  

    W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: 
Andrzej Pilot – I Wicewojewoda Śląski, Lucyna 
Ekkert – Starosta Powiatu Tarnogórskiego, Ire-
neusz Ryszkiel - dyrektor wydziału nadzoru nad 
systemem opieki zdrowotnej Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Michał Świerszcz – kierownik 
Obszaru Działania Gliwice Wojewódzkiego Po-
gotowia Ratunkowego w Katowicach, Andrzej 
Elwart – Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego, 
ks. Wojciech Ciosmak – proboszcz parafii św. 
Józefa w Kaletach Jędrysku, Henryk Sawczuk – 
właściciel przychodni SAWMED oraz przedsta-
wiciele samorządu terytorialnego: Burmistrz 
Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Kaletach Eugeniusz Ptak, radni: Janina 
Perz, Irena Nowak, Jan Klimek, Blandyna Kąkol 
i skarbnik Miasta Kalety Renata Sosnica.  
    W wystąpieniu Burmistrz miasta złożył ser-
decznie podziękowania wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do uruchomienia stacji w Kale-
tach i wsparcie tej inicjatywy. Podkreślił, że sta-
cjonowanie pogotowia w Kaletach jest bardzo 
ważną i wręcz kluczową kwestią dla funkcjono-
wania opieki zdrowotnej w naszym mieście oraz 
niewątpliwie poprawi poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego miasta. Szczególne po-
dziękowania należą się Panu Wojewodzie An-
drzejowi Pilotowi oraz Pani Staroście Lucynie 
Ekkert, która pozytywnie zaopiniowała wniosek 
o stacjonowanie karetki pogotowia w Kaletach   
w wojewódzkim planie ratownictwa medyczne-
go.  
   Stacja pogotowia, mieszcząca się w Kaletach 
przy ul. Gwoździa 25 w budynku przychodni 
SAWMED, będzie miała charakter wyjazdowy. 
Nie będzie możliwe uzyskania w niej pomocy 
doraźnej. Pogotowie w razie konieczności można 
wzywać za pośrednictwem numerów 999 oraz 
112.  
   Otwarcie Stacji Pogotowia Ratunkowego         
w Kaletach, po uruchomieniu Komisariatu Poli-
cji jest kolejnym sukcesem podnoszącym prestiż 
Miasta Kalety.  

Karetka pogotowia oficjalnie rozpoczęła działalność w Kaletach  

Marek Parys 
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W centrum miasta powstanie nowa przestrzeń publiczna  
    Wydział Strategii i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Kaletach prowadzi prace projektowe związane z zago-
spodarowaniem terenu dzisiejszego parkingu obok pawilonu PSS Społem. Projekt rewitalizacji tego miejsca zakłada 
stworzenie brukowanego placu centralnego z ławeczkami, kwietnikami oraz stanowiskami wyznaczonymi na tzw. 
letnie ogródki. 
    Poniżej prezentujemy wizualizację "małego rynku" w Kaletach, mamy nadzieję, że jego design przypadnie       
naszym mieszkańcom do gustu i już niebawem wszyscy będziemy się mogli cieszyć kolejną przestrzenią publiczną.  

Marek Parys 
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Xymena Sudakowska 

Za udzielone informacje z góry dziękujemy  

20 grudnia w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach– Miotku odbyły się tradycyjne jasełka. 
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Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

5 stycznia w Miejskim Domu Kultury odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2013. 

29 grudnia, w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu w Kaletach– Miotku odbył się koncert dzieci i młodzieży szkolnej z Miotka 
i Strzebinia. Koncert zorganizowała i poprowadziła pani Iwona Skop. 

20 grudnia w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 obchodzono święto patrona szkoły– Adama Mickiewicza. 

12 stycznia w Miejskim Domu Kultury odbył się XXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z puszek i licytacji zebra-
no 12.377,15 zł. 

30 grudnia miała miejsce XXXV sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

8 stycznia burmistrz Klaudiusz Kandzia spotkał się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z honorowymi krwiodawcami. 

6 stycznia w kościele p.w. św. Józefa w Kaletach– Jędrysku odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu artystów Zespołu 
Pieśni i Tańca Śląsk.  

2 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 oficjalnie zainaugurowana została działalność stacji pogotowia ratunkowego w Kaletach.  

13 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano Konkurs Recytatorski Pieśni Patriotycznej. 

   

12 stycznia w budynku klubowym LKS Małapanew Kuczów odbyło się zebranie sprawozdawczo– wyborcze. Nowym prezesem 
wybrany został  Stanisław Nowak. 

6 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe szachistów na co dzień grających w ramach sekcji MDK. 
Spotkanie zorganizował i poprowadził Marek Rupik. 
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Apel Komisariatu Policji w Kaletach  
 

Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają wiedzę na temat kradzieży drabiny aluminiowej     trzyczęściowej rozkłada-
nej, która to została skradziona w dniu 14.12.2013 r w godz. 14:00 — 22:00 w Kaletach znajdującą się na dachu zaparkowanego 

pojazdu Fiat Panda oznaczonego naklejkami f- my PROTONET w Kaletach przy bloku nr 94 na ulicy ul. 1-go Maja. 
  Ktokolwiek widział lub dostał propozycję zakupu skradzionej drabiny proszony o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisa-

riatu Policji w Kaletach lub o informację na numer tel. 32 39 35 205, lub na numer alarmowy 112.  
Zapewniamy anonimowość.  

Podziękowanie 
 

Serdeczne podziękowanie za spotkanie opłatkowe, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w dniu 13 grudnia 2013 roku 
Panu Burmistrzowi Miasta Klaudiuszowi Kandzia i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Eugeniuszowi Ptak oraz Dyrektorowi 

MDK Marianowi Lisieckiemu  
Składa 

Sekcja Skata w Kaletach 

21 grudnia na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kaletach świętowano podczas „I Wieczoru Adwentowego”. Wystąpili m.in.: 
chór Sonata, miejska orkiestra dęta, Bogusław Uliczka i grupa Great Line.  

13 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego burmistrz Klaudiusz Kandzia oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
spotkali się z dziećmi z terenu gminy. Wspólnie obejrzano przedstawienie jasełkowe. Dzieci obdarowano paczkami świątecznymi.  

6 grudnia swoje 10-lecie istnienia obchodziła świetlica „Przystań”. 

Informacja w sprawie płatności za wywóz odpadów komunalnych  
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Kalet w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych, Miasto Kalety infor-
muję, iż z dniem 1 stycznia 2014 roku stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych nie 
uległa zmianie i tak jak w roku ubiegłym wynosi odpowiednio: 7 zł od osoby za wywóz odpadów gromadzonych selektywnie     
i 14 zł od osoby za nieselektywne gromadzenie odpadów.  

Wpłat należy dokonywać na ten sam indywidualny numer rachunku bankowego (tak jak w roku ubiegłym)  
do dnia 15-tego każdego miesiąca  
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Wycieczka przedszkolaków na dworzec kolejowy w Kaletach  

W  dniu 26 listopada 2013 dzieci    
z grup „Biedronki” i „Jeżyki” 

wybrały się na dworzec kolejowy         
w Kaletach.  
    Podczas wycieczki przedszkolaki 
zwiedziły perony oraz nastawnię, 
poznały pracę kolejarzy, przede 
wszystkim: dyżurnego ruchu oraz 
kierowcy drezyny.  
   Wielką atrakcją okazał się prze-
jazd drezyną. Kierujący podawał 
głośny sygnał ostrzegawczy, co 
wzbudziło wśród dzieci ogromną 
radość.  
    Następnie oglądaliśmy pomiesz-
czenia służbowe oraz urządzenia, 
przy których pracuje dyżurny ru-

chu. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób 
zarządza się ruchem kolejowym oraz 
poznały zasady bezpieczeństwa, których 

należy przestrzegać na peronach.  
    Z okazji Dnia Kolejarza dzieci złożyły 
życzenia pracownikom kolei, życząc im 

wielu sukcesów w pracy i życiu 
osobistym. Na koniec spotkania 
dzieci otrzymały słodkie niespo-
dzianki od pracowników kolei.  
    W imieniu dzieci, dyrekcji 
przedszkola, pań nauczycielek oraz 
rodziców bardzo serdecznie dzię-
kujemy Panu Janowi Warzycha, za 
pomoc w zorganizowaniu tak cie-
kawej wycieczki. 
 

Nauczycielka Miejskiego  
Przedszkola nr 1 w Kaletach 

Anna Franke –   Sołtysik 

Wieści z „Przystani”. Obchody 10– lecia funkcjonowania świetlicy 

Po  wygranym konkursie z Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Spo-

łecznej Województwa Śląskiego nasza 
świetlica została znów wzbogacona        
o nowy sprzęt AGD, sprzęt sportowy, 
nowe gry do Nintendo Wii oraz PS3.  
    Ponadto od października w naszej 
świetlicy odbywają się zajęcia z psycho-
logiem oraz logopedą. Mamy również 

nową wykładzinę podłogo-
wą, którą położył Rafał 
Świtała- za co mu serdecz-
nie dziękujemy. 
    6 grudnia w Świetlicy 
obchodziliśmy 10- lecie 
Świetlicy. Licznie przybyli 
goście, z panem burmi-
strzem Klaudiuszem Kan-
dzią na czele, obdarowali 
nas pięknymi prezentami. 
    Nie zapomniał o nas  
pierwszy wychowawca 

świetlicy pan Rafał Wilk, który również 
przysłał nam prezent. 
    Podczas imprezy obejrzeliśmy projek-
cje filmową z działalności placówki przy-
gotowaną przez wychowanka Dariusza 
M e n t e l  o r a z  p r z e d s t a wi e n i e                       
o „Czerwonym Kapturku” przygotowane 
przy współpracy wychowanków, rodzi-
ców, wolontariuszy oraz wychowawców: 

Bernadety Spałek, Wiktorii Droździok, 
Blanki Kwiecińskiej, Pauliny Janczyk, 
Sylwii Maruszczyk, Moniki Neumann, 
Marcina Painty i Moniki Ulbricht.  
    Dziękuję wszystkim którzy pomogli 
przygotować ten ważny dla nas dzień     
w szczególności rodzicom za słodkie 
wyroby, pani Ewie Mikołajewskiej – 
Haiskiej za pomoc w organizacji oraz 
wszystkim przybyłym gościom za czas 
spędzony z nami. 
    Natomiast 9 grudnia naszą świetlicę 
odwiedzili rodzice naszych wychowan-
ków, którzy również razem z nami świę-
towali 10 – lecie świetlicy. 
    11 grudnia wraz z Panem dyrektorem 
Marcinem Walczakiem stroiliśmy Miej-
ską Bibliotekę Publiczną 
    13 grudnia wystawiliśmy jasełka pod-
czas rozdawania paczek z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Jasełka w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku  

20  grudnia w naszej szkole jak już 
co roku, zostały wystawione 

jasełka bożonarodzeniowe.  
    Brali w nich udział uczniowie zarówno 
ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum. 
Przygotowała je s. Aleksandra oraz pani 
Joanna Janczyk.  
    Wśród zaproszonych gości byli pan 
burmistrz Klaudiusz Kandzia, zastępca 
burmistrza pan Dariusz Szewczyk, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Kaletach 
pan Eugeniusz Ptak, radna pani Blandyna 
Kąkol, pani Mirosława Potempa, ks. 
Krzysztof Goc, przedstawiciele rady ro-
dziców.  

    Cała uroczystość zaczęła się o godzinie 
12.00 w sali gimnastycznej. Tam zebrali 
się wszyscy uczniowie i na-
uczyciele, aby obejrzeć jasełka.  
   Przedstawienie było bardzo 
ciekawe, uczniowie włożyli    
w nie dużo pracy i serca. Na 
koniec pani dyrektor łamała się 
opłatkiem z przewodniczącymi 
klas. Były świąteczne życzenia 
oraz podziękowania pani Dy-
rektor, pana Burmistrza oraz 
Księdza. Atmosfera w tym 
dniu była wyjątkowa, a po aka-
demii uczniowie rozeszli się do 

swoich klas na spotkania wigilijne.  

Dorota Grosiak- Liota  



 

  www.kalety.pl 

Str. 5    BIULETYN INFORMACYJNY, STYCZEŃ 2014 

Dorota Mańczak 

Św ięto szkoły tradycyjnie obcho-
dzony jest w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kaletach w ostatni 
dzień nauki przed Świętami Bożego 
Narodzenia.  
    Tradycja lat sprawia, że dzień ten każ-
dego roku jest wyjątkowym świętem,     
w roku szkolnym 2013/2014 przypadało 
20 grudnia.  
    Z serdecznością i staropolską gościn-
nością powitała zebranych Pani Janina 
Kopyciok. Swoją obecnością tę uroczy-
stość szkolną zaszczycili ważni dla całej 
społeczności goście, m.in.: Burmistrz 
Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Ra-

dy Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak, 
Zastępca Burmistrza Dariusz Szew-
czyk, Skarbnik Miasta Kalety Renata 
Sosnica.  
    Uczniowie klas piątych przedstawili 
Świteziankę Adama Mickiewicza. Mieli 
pięknie przygotowane stroje i dobrane 
rekwizyty. W dalszej części tegoroczne 
sześciolatki dały popis swoich umiejętno-
ści muzycznych śpiewając kolędy. Zaraz 
po nich w jasełkach wystąpili trzeciokla-
siści.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia złożył   
w imieniu swoim i wszystkich gości ży-
czenia świąteczno-noworoczne i przeka-

zał całej społeczności szkolnej sprzęt 
muzyczny - miniwieżę. Następnie dyrek-
tor szkoły i organizatorzy grudniowych 
konkursów szkolnych wręczyli nagrody         
i dyplomy. Ostatnim ogniwem uroczysto-
ści były wigilijne spotkania klasowe. 
    Program artystyczny zaprezentowany 
przez uczniów przekonuje o ich licznych 
umiejętnościach. Po kilku latach szkolnej 
nauki nieźle sobie radzą recytując i śpie-
wając przed publicznością złożoną z go-
ści, kolegów i nauczycieli.   

Radosne adwentowe spotkanie  

I Wieczór Adwentowy spełnił oczekiwania  

21  grudnia, na parkingu przy 
Urzędzie Miejskim w Kaletach 

odbył się „I Wieczór Adwentowy”.  
    Inspiracją do zorganizowania przed-
świątecznej imprezy dla mieszkańców 
właśnie w takiej formie były podobne 
„Wieczory”, jakie, na większą oczywi-
ście skalę, urządza się w chociażby w 
czeskiej Ostrawie czy bawarskiej Norym-
berdze. Autorem scenariusza, głównym 
organizatorem oraz prowadzącym- wraz 
z Adamem Sośnicą („Showman”)-         
„I Wieczoru Adwentowego” był dyrektor 
MDK w Kaletach Marian Lisiec-

ki. Podczas  organizacji wieczoru 
dyrektora MDK wsparli radni 
Rady Miejskiej w Kaletach: Jani-
na Perz, Mirosława Potempa, 
Zuzanna Jelonek oraz Zyg-
munt Mirowski. W sobotę przy 
magistracie posłuchać można 
było występów miejskiej orkie-
stry dętej pod batutą dyrektora 
Lisieckiego, chóru „Sonata” dy-
rygowanego przez Iwonę Skop, 
dzieci z zajęć wokalnych MDK, 
wokalistów: Bogusława Uliczki, 
Joanny Purgoł, Adama Purgoła i Sylwii 

Mikołajczak oraz grupy 
„Great Line”. Występy 
utrzymane były w ciepłym, 
kolędowo- przedświątecz-
nym klimacie. Wszyscy 
artyści wystąpili na impre-
zie społecznie, nie pobiera-
jąc wynagrodzenia. Pod-
czas „Wieczoru” raczyć 
się było można świątecz-
nymi specjałami oferowa-
nymi przez firmy „Duo 
Fest Catering” oraz pizze-

rię „Cattani”. Swoje wyroby rękodzielni-
cze prezentowała Patrycja Wyląg. Na 
festynie nie zabrakło także Świętego Mi-
kołaja, który rozdawał obecnym słodycze 
ufundowane na tę okoliczność przez 
MDK Kalety. Burmistrz miasta składa 
serdeczne podziękowania panu Mariano-
wi Lisieckiemu za pracę włożoną w przy-
got owa n i e  i  prz epr owa dz en i e 
„Wieczoru”, wszystkim występującym za 
bezinteresowne i piękne występy oraz 
licznie przybyłym mieszkańcom za to, iż, 
pomimo mroźnej aury, zdecydowali się 
wyjść z domu i byli w tym dniu 
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razem. W związku z sukcesem 

tej formuły przedświątecznego festynu, 
już dziś wiemy, że za rok czeka nas II 
kaletański Wieczór Adwentowy. Będzie 
on tym razem połączony z tradycyjnym 
już jarmarkiem, który odbywał się do tej 
pory w „podkowie” przy ul. 1 Maja.   

Jacek Lubos 

Św ięta Bożego Narodzenia - 
jakże to wesołe święta. 

Zresztą w samych życzeniach mamy 
słowa „WESOŁYCH ŚWIĄT”. Mi-
mo braku śniegu należy się z nich 
cieszyć.  
    W wieczór wigilijny o północy, jak 
co roku, spotkaliśmy się na tradycyj-
n ej  pa s t er c e .        
W naszym Koście-
le pod wezwaniem 
św. Franciszka      
z Asyżu w Miotku 
przywitali nas lo-
kalni artyści: Oli-
wia Tomys, Bogu-
s ł a w Ul i cz ka           
i  F r a n c i s z e k 
Ogrodnik. Przed     
i po pasterce śpie-
wając pieśni, pa-
storałki i kolędy 
upiększyli ten cu-

downy wieczór. 
Należą się im 
gorące podzięko-
wania.  
    Innym akcen-
tem bożonarodze-
niowym był nie-
dzielny występ 
młodzieży szkol-
nej z Miotka           
i Strzebinia, która 
poprzez śpiew       
i taniec ukazała 
nam radość z na-
rodzenia Pańskie-
go. Organizatorce 

a zarazem dyrygującej wykonawcami 
Pani Iwonie Skop w imieniu wła-
snym, księży tutejszej wspólnoty         
i licznie zebranych parafian składam 
serdeczne podziękowania i życzę wie-
lu nowych pomysłów na aranżację 
następnych tak udanych koncertów. 

Radny Zygmunt Mirowski 

Radosne Kolędowanie  6  stycznia 2014 r. w kościele pw. św. Józe-
fa w Kaletach Jędrysku odbył się kon-

cert kolęd i pastorałek pt. „Święta Noc”          
z udziałem solistów, chóru i orkiestry Zespołu 
Śląsk, który zorganizowany był przez Miasto 
Kalety przy współudziale w/w parafii.  
    Był to pierwszy koncert "Śląska" w kościele 
parafialnym w Jędrysku.  
    Tak, jak się spodziewano, wydarzenie zgro-
madziło tłumy mieszkańców naszego miasta, 
którzy mogli wysłuchać ponad godzinnego kon-
certu najpiękniejszych polskich kolęd. 
    Składamy serdeczne podziękowania księdzu 
proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi za po-
moc w przygotowaniu koncertu. 

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w kościele  
parafialnym w Jędrysku  

Agnieszka Kwoka 
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Noworoczne spotkanie  
burmistrza z honorowymi 

krwiodawcami  

W  dniu 8 stycznia 2014 r. w sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego    

w Kaletach odbyło się tradycyjne spo-
tkanie noworoczne Burmistrza Miasta 
Kalety i przedstawicieli Rady Miejskiej 
w Kaletach z Honorowymi Dawcami 
Krwi z terenu miasta Kalety. 
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia, a także 
przedstawiciele Rady Miejskiej: Euge-
niusz Ptak, Irena Nowak oraz Robert 
Gryc, podziękowali obecnym za każdą 
kroplę oddanej krwi, a także złożyli naj-
serdeczniejsze życzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku. 
    Wszyscy Honorowi Dawcy Krwi otrzy-
mali paczkę świąteczną sfinansowaną       
z budżetu miasta Kalety. 
    Urząd Miejski w Kaletach pełni funkcję 
instytucji wspierającej HDK. 

W  poniedziałkowe święto Trzech 
Króli w naszym kościele odbył 

się koncert kolędowy  w wykonaniu  soli-
stów, chóru i orkiestry  Zespołu Pieśni      
i   Tańca Śląsk.   
    Dawno nie widzieliśmy  takich artystów  
i to na dodatek w kościele. Świątynia  pęka-
ła  w szwach. Była wypełniona po brzegi.  
    Półmrok i po cichu wchodzą kolejno mu-
zycy, ubrani odświętnie, w czarnych garni-
turach, białych koszulach i muszkach. Zaj-
mują swoje miejsca. Po muzykach, z przodu 
prezbiterium i na podium, lokuje się chór . 
Barwnie ubrani śpiewacy- kobiety w pięk-
nych czerwonych i zielonych szatach z bia-
łymi „zopaskami” i czerwonych koralach 
oraz mężczyźni    w surdutach  z czerwony-

mi pelerynkami i kokardami pod szyją na 
białych koszulach. Razem około 30 osób. 
     Nagle gruchnęło „Bóg się rodzi…” Cu-
downie splecione głosy wypełniają  bez 
reszty naszą świątynię.  A oto  Piotr Hankus
–  w białym góralskim stroju i głos donośny 
jak tuba w wierszu o Narodzeniu Chrystusa 
wykonany gwarą. Chór śpiewa kolędy zna-
ne i mniej znane jedna za drugą, a jedna 
piękniejsza jest od następnej. Można zoba-
czyć i usłyszeć przepiękne głosy solistów, 
zarówno damskie jak i męskie, i znów recy-
tacje góralskich wierszy jako przerywniki. 
Wzruszająca kolęda „Lulajże Jezuniu…”    
w wykonaniu solistki na tle głosów dam-
skich, powoduje, że łza się w oku kręci. Ale 
to nie wszystko. Przepiękne wykonanie 

kolędy „Oj maluśki ,maluśki, maluśki….” 
oszałamia słuchaczy. Duety również wpro-
wadzają nas w szczególny stan uniesienia, 
który  trudno opisać prostymi słowami.  
    To nie był zwykły koncert- to była uczta 
duchowa. Ogromne brawa za każdy utwór   
i owacja na stojąco na zakończenie. Wszy-
scy obecni potrafili docenić skalę głosu, 
wirtuozerię wykonania, kunszt muzyczny 
orkiestry i wszystkiego tego razem. To było 
niezapomniane przeżycie artystyczne,          
a wnętrze kościoła zamieniło się w wyjątko-
wą, najpiękniejszą salę koncertową. Dzięku-
jemy  organizatorom i wykonawcom. 
 
                               Maria  Rogocz         

Niezwykły Koncert 
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Ferie bez nudy 

Świetlica w okresie ferii zimowych otwarta w godzinach 10:00 – 16:00. 
Organizatorzy ferii zastrzegają sobie prawo do zmian w planie ferii. 

Monika Ulbricht 
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PLAN Ferii Zimowych 

W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „PORT” 

   

DATA ZAJĘCIA GODZINA 

20.01 
(poniedziałek) 

- Rozpoczęcie ferii zimowych. Rozmowa nt. bezpieczeństwa 
podczas zabaw zimowych. 
- Maraton nowości filmowych dla młodszych i starszych. 
 

10:30 – 14:30 

21.01 
(wtorek) 

-Turniej Tenisa Stołowego 
- Zimowy konkurs fryzur 
 

10:30 – 14:30 

22.01 
(środa) 

-Zajęcia kulinarne – gofry z owocami 
-Zimowa Akademia Sztuki: „Pałac Królowej Śniegu” 
 

10:30 – 14:30 

23.01 
(czwartek) 

- Teleturniej: Milionerzy 
- Teleturniej: 1 z 10 
 

10:30 – 14:30 

24.01 
(piątek) 

-Wyjście na sanki, budowanie igloo - Zabawy na świeżym powie-
trzu 
- Zajęcia kulinarne: Gorąca czekolada 
 

10:30 – 14:30 

27.01 
(poniedziałek) 

- Indywidualny Turniej Badmintona 
-Zimowa Akademia Sztuki: Malowanie na dużym formacie 
 

10:30 – 14:30 

28.01 
(wtorek) 

WYJAZD NA LODOWISKO 10:30 – 14:30 

29.01 
(środa) 

-Zajęcia kulinarne – Włoska Pizza 
-Zimowa Akademia Sztuki: „Pejzaż” – technika collage 
 

10:30 – 14:30 

30.01 
(czwartek) 

-Karaoke dla dzieci i młodzieży 
-Teleturniej: Jaka to melodia? 
 

10:30 – 14:30 

31.01 
(piątek) 

- Zimowa Akademia Sztuki: Szablony 

-Słodki przysmak: owocowe koktajle 
 

10:30 – 14:30 

 
 

Wychowawca Świetlicy „Port” zastrzega sobie prawo zmian godzin otwarcia 
jak i zmiany cyklu zajęć. Wpłaty na organizowane wycieczki bezpośrednio u wychowawcy. 

 
Marcin Painta 
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21  września zmarł najstarszy 
wówczas mieszkaniec naszego 

miasta- pan Emil Lipiński. Dziękując 
za udział w uroczystościach pogrzebo-
wych rodzina zasugerowała, aby          
w „Biuletynie”, obok tekstu, pojawiła 
się mała fotografia zmarłego przedsta-
wiająca go w mundurze. Tak trafiła    
w moje ręce wojenna biografia losów 
pana Emila autorstwa prawnuka 
zmarłego- Macieja Szulika. Praca oka-
zała się na tyle ciekawa, że, za zgodą 
rodziny, niniejszym dzielę się z czytel-
nikami jej streszczeniem. 
    Emil Lipiński urodził się w Kaletach 
22 maja 1914 roku w rodzinie Franciszka 
i Franciszki (z domu Pietrucha) Lipiń-
skich. Ojciec pracował jako dostarczyciel 
drewna do tartaku Donnersmarcków, 
miał też epizod jako gminny radny. Emil 
był piątym dzieckiem Lipińskich. 
    Po ukończeniu szkoły podstawowej 
wyuczył się zawodu ślusarza, i w tym 
fachu pracował aż do roku 1936, kiedy to 
został powołany do służby wojskowej    
w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty. Jed-
nostka stacjonowała w pobliskim Lubliń-
cu. Podczas 1,5 rocznego pobytu w woj-
sku został kierowcą pojazdów wojsko-
wych. Wrócił do Kalet dokładnie na dwa 
lata przed wybuchem wojny- 1 września 
1937 roku. Podjął pracę jako ślusarz        
w Natronagu, a w styczniu 1939 roku 
ożenił się z Agnieszką Mazur. 
    W ostatnich dniach sierpnia poprze-

dzającego rozpętaną przez hitlerowskie 
Niemcy apokalipsę Emila zmobilizowano 
i przewieziono do Krakowa, gdzie rozpo-
czął służbę w 2 Pułku Lotniczym 21 
Eskadry. Jego zadaniem było kierowanie 
terenowym Fiatem 518. W momencie 
wybuchu wojny był już w Radomiu. 
Nadal transportował samochodem towary 
i ludzi na potrzeby lotnictwa. Dla pol-
skich eskadr niemiecki blitzkrieg okazał 
się zabójczy. Większość maszyn znisz-
czono na lotniskach. Rozpoczęła się ewa-
kuacja na wschód, ale po 17 września      
i wkroczeniu na wschodnie tereny Polski 
Armii Czerwonej zmieniono jej kierunek 
na południowy. Celem były Rumunia        
i Węgry. 
    Emil Lipiński, jak wielu wrześniowych 
żołnierzy, został pozostawiony samemu 
sobie. Wąskim gardłem pomiędzy nie-
mieckim młotem a sowieckim kowadłem 
kontynuował ucieczkę. Dotarł już bardzo 
blisko- od granicy Rumunii dzieliło go 
niespełna 200 kilometrów, kiedy w Ko-
pyczyńcach nadział się na sowiecki pa-
trol. Nie było szans na ucieczkę, ale tym 
razem uratowała go wykonywana przed 
wojną profesja. Czerwonoarmiści kazali 
mu pokazać dłonie, a widząc, że są spra-
cowane, uznali go za robotnika, za 
„swojego”.  Skonfiskowali samochód, 
który prowadził, ale nie potrafili ruszyć 
nim z miejsca. Ten egzemplarz Fiata 518 
miał bowiem fabryczną wadę- żeby 
wrzucić czy zmienić bieg trzeba było go 
podwójnie wysprzęglić. Rosjanie tego nie 
wiedzieli- Emil jadąc jako kierowca wy-
dał im się niemal magikiem. I tak to na 
kilka tygodni został nieformalnym woj-
skowym sowieckim wożąc oficerów         
i komisarzy. Wykorzystał pierwszą nada-
rzającą się okazję aby wydostać się spod 
tej kłopotliwej kurateli. Na dłuższą metę 
nigdy bowiem nie mógł być pewny co 
stanie się następnego dnia. Jeden z wcie-
lonych do wojska radzieckiego lekarzy 
został wezwany na 
wieś do porodu. Emil 
pojechał jako kierow-
ca i, podczas gdy le-
karz zajmował się 
rodzącą, dał susa      
w pobliskie krzaki. 
Znalazł się poza za-
sięgiem wzroku i wy-
korzystał fakt, że była 
noc. Biegł długo nie 
zatrzymując się, po-
tem godzinami błąkał 
się wiejskimi drogami 

orientacyjnie dalej kierując się na połu-
dnie. Zapytał przygodnego chłopa o odle-
głość do granicy, ten odpowiedział „8 
wiorst”. Pomyślał, że będąc już aż tak 
blisko nic strasznego stać się już mu nie 
może. Głodny i niewyspany postanowił 
zajrzeć do wioski, która pojawiła się na 
horyzoncie. Jednak zamiast na Polaków 
trafił na Ukraińców, którzy, będąc wcze-
śniej pod panowaniem polskim, a potem 
pod okupacją radziecką, nadziei na lepsze 
życie i niepodległą ojczyznę upatrywali 
w Niemcach. Jako żołnierz w polskim 
mundurze, ale bez zerwanych przez so-
wietów dystynkcji,  Emil jawił się miej-
scowym chłopom jako przedstawiciel 
znienawidzonej władzy- obojętnie- pol-
skiej czy sowieckiej. Wataha rozwście-
czonych wieśniaków z widłami słuchała 
wyjaśnień sceptycznie. Dopiero gdy pa-
dło słowo „Ślązak” któryś z nich zaczął 
dociekać czy polski czy niemiecki. Emila 
uratowały trzy lata niemieckiej szkoły    
w Kaletach i płynna recytacja „Vater 
unser”. Oburzony agresją chłopów rzucił 
jeszcze w ich kierunku kilka gorzkich 
zdań na temat przymusu walki i przywi-
leju siedzenia na wsi podczas, gdy pół 
Europy stoi w ogniu. Chłopów zamuro-
wało, a on szybko się oddalił. Nikt go nie 
gonił. Po jakimś czasie dotarł do granicy. 
Nie była to jednak granica rumuńska, ale 
wytyczona paktem Ribbentrop- Mołotow 
granica sowiecko- niemiecka. Tym razem 
aresztował go niemiecki patrol. 
    Po długim i brutalnym przesłuchaniu, 
jako Ślązaka, zesłano go „tylko” do obo-
zu jenieckiego gdzieś w okolicach Żura-
wicy Górnej (pod Przemyślem). Przeby-
wał tam pół roku w opłakanych warun-
kach, po czym, wraz z kilkoma innymi 
jeńcami parającymi się konkretnym rze-
miosłem, został przewieziony do fabryki 
w Heidelbergu. Pracował jako elektryk, 
wkrótce został brygadzistą. Cały czas 
nosił   na   ramieniu   opaskę  z literą  „P”  

„Jeden żołnierz- trzy mundury”- wspomnienie o Emilu Lipińskim 

 

Uterenowiony Fiat 518 „Łazik” 
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– oznaczającą narodowość polską. Po 
wizycie esesmana, któremu dziwny wy-
dał się widok brygadzisty Polaka, zorga-
nizowano Emilowi błyskawiczny spraw-
dzian z mówienia po niemiecku. Zdał go 
oczywiście celująco, co oznaczało zerwa-
nie literki „P” i faktyczne uznanie za 
Niemca. Jako pełnoprawny robotnik nie-
mieckiej fabryki wkrótce mógł wziąć 
urlop i odwiedzić w Kaletach rodzinę.   
W zakładzie przepracował dwa lata.      
W 1943 roku dotychczasowy przywilej 
stał się niestety obusieczną bronią. Emil 
Lipiński został żołnierzem Wehrmachtu. 

    Po raz kolejny dopisało mu szczęście. 
Jego 14 Kompanię Przeciwpancerną skie-
rowano na Korsykę. Nie pojechał na front 
wschodni, którego sama nazwa wywoły-
wała wówczas i wywołuje jeszcze dziś 
wśród Niemców, którzy przeżyli to pie-
kło, zimne dreszcze. Pobyt na ojczystej 
wyspie Napoleona nazwał Pan Emil po 
latach po prostu „stacjonowaniem”. Przez 
dłuższy czas nic się nie działo, aż pewne-
go dnia wylądowali „wolni Francuzi”      
i po krótkiej walce odebrali Korsykę 
Niemcom. Kalecianin znów był w niewo-

li- tym razem alianckiej. 
Kolejny obóz jeniecki 
zaliczył już we Wło-
szech. Wojna wkraczała 
w swoją końcową fazę,  
a wraz z wojskami 
alianckimi z Afryki Pół-
nocnej w stronę Rzymu 
szedł, kontynuując swoją 
odyseję trzech kontynen-
tów, sformowany          
w ZSRR,  II Korpus 
generała Władysława 
Andersa. Szukano pol-
skich żołnierzy i w takich właśnie oko-
licznościach, jako przymusowo wcielony 
do Wehrmachtu Polak, Emil trafił do 
Dywizji Strzelców Karpackich. Znowu 
został kierowcą. W oddziale znalazł też 
znajomego z samych Kalet! Nazywał się 
Paweł Szastoch. 
    Razem z nowymi kolegami przebył 
drogę pod słynny klasztor Monte Cassi-
no. Brał udział w kilkumiesięcznych 
zmaganiach o odebranie Niemcom wzgó-
rza z ruinami klasztoru (w lutym 1944 
roku widział na własne oczy jak alianckie 
bombowce obracają tę perłę średnio-
wiecznej architektury w perzynę). Obser-
wował, jak broniący się w ru-
inach żołnierze obecnego wroga 
udaremniają następne ataki przy-
puszczane przez Nowozeland-
czyków, Hindusów, Brytyjczy-
ków    i Amerykanów. W końcu, 
w maju, zapadła decyzja o wysła-
niu do natarcia wojsk Andersa. 
Emil nie był w ogniu walki- po 
staremu dostał zadanie transportu 
wyższej kadry dowódczej we 
wskazane miejsca. Nie było to 
jednak o wiele bezpieczniejsze. 
Samochody narażone były na 
ciągły ostrzał, a kierowca musiał 
się dodatkowo zmagać ze stro-
mymi drogami wzgórza. Podczas jednej  
z nocnych misji na linii polskiej ofensy-
wy spotkał porucznika Szastocha. Znajo-

my chciał mu ko-
niecznie pokazać 
niedawno zajęte 
pozycje. Weszli 
razem na zbocze, 
kiedy na puszczają-
cego się przodem 
kolegę poleciał nie-
miecki granat. Roze-
rwało go na strzę-
py… Z żalu              
i wściekłej bezsilno-
ści wystrzelał         
w stronę, skąd zda-

wało mu się, że rzucono granat, cały ma-
gazynek. Nie trafił napastnika. Długo 
czekał na oficera, którego wcześniej 
przywiózł w to miejsce. Płakał. Ta trage-
dia wstrząsnęła nim jak żadna inna histo-
ria wojenna. Dwa dni  później zobaczył 
polską flagę na ruinach klasztoru. Był 
dumny, ale i świadomy, jak wielką ofiarę 
ludzką pochłonęło wzgórze nad miastecz-
kiem Cassino. Droga na Rzym była 
otwarta. Z Andersem i aliantami przeła-
mał Linię Gustawa, walczył pod Anconą 
i Bolonią. Wojna zakończyła się dla nie-
go w północnych Włoszech. Niewątpli-
wie był i czuł się bohaterem. 

    Kiedy wojna dobiega końca żołnierze 
wracają do domów. Niby logiczne, ale   
w realiach końca tej właśnie wojny           
i w polskim przypadku, twierdzenie to 
było błędne. Dzięki rozmowom, jakie 
toczyły się na konferencjach przywód-
ców wielkich mocarstw, w Europie utwo-
rzono nowe strefy wpływów. W Jałcie 
udzielono formalnej zgody na nowe gra-
nice Polski, a także, wierząc, czy też po-
zornie tylko ufając, dobrym intencjom 
Stalina, na instalację nowych rządów nad 
Wisłą pod sowieckimi auspicjami. Oczy-
wiście zaznaczono, że miały być demo-
kratyczne- jednak nikt na Zachodzie nie 
miał już wpływu na to, co zaczęło się 
dziać  za  zapadającą  powoli  

 

 

 

 

Polska flaga nad klasztorem 

Emil (drugi z prawej) na Korsyce. Rok 1943 

Emil w mundurze Wehrmachtu 

Emil w grupie żołnierzy Andersa 
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wzdłuż podzielonych Niemiec 

„żelazną kurtyną”. 
    Na polskich żołnierzy walczących pod 
dowództwem Andersa sowieci rzucili 
podejrzenia o szpiegostwo. Jeszcze go-
rzej traktowani byli dawni mundurowi 
służący przymusowo w Wehrmachcie. 
Gros Polaków walczących pod Monte 
Cassino wolało nie ryzykować powrotu 
do kraju. Wybrali emigrację w Wielkiej 
Brytanii. Emil wracał- miał przecież ro-
dzinę. Zresztą- myślał- był przecież bo-
haterem, a takich powinna szanować każ-
da armia, zwłaszcza zaś sojusznicza… 
Pojechał pociągiem do kraju i, zaraz za 
granicą, zobaczył na stacji znajome mun-
dury czerwonoarmistów. Bał się, że ktoś 
może go rozpoznać jako uciekiniera         
z Ukrainy. Przeżył jednak już tyle szczę-
śliwych zbiegów okoliczności, żeby wie-
rzyć, iż czuwa nad nim Opatrzność. Nie 
rozpoznali. W zamian za to wylądował 
po raz kolejny w obozie, tym razem repa-
t r ian ck im .  Ros ja n i e urz ą dz i l i 
„Andersowcom” pranie mózgu. Musieli 
wymazać z pamięci zwycięstwa, zapo-
mnieć, jak wygląda życie w zachodniej 
Europie. Poinformowano ich, że walka na 
zachodzie nie miała większego znacze-

nia. Jedyną armią, która zasłużyła na 
miano wyzwoliciela Polski była armia 
generała Berlinga, która przyszła ze 
wschodu z sowietami. 
    Emil nie oponował. Myślał już tylko    
o rodzinie, żonie i dzieciach w Kaletach. 
W obozie przetrzymywano go pół roku. 
W końcu wrócił. Matka poinformowała 
go o śmierci brata Franciszka. Nie miał 
tyle szczęścia- zginął na froncie wschod-
nim. Powrót, mimo oczywistej radości    
z zakończenia trwającej prawie siedem 
lat wojennej tułaczki, wiązał się dla Emi-
la z jeszcze jedną smutną powinnością.  
Będąc jeszcze w mundurze pomaszero-
wał do domu, w którym mieszkała matka 
poległego pod Monte Cassino Pawła Sza-
stocha. Wręczając jej wojskową blaszkę- 
„nieśmiertelnik” kolegi, zdołał wyszeptać 
tylko: „Bardzo mi przykro, pani Szasto-
chowa”… 
    A potem już tylko opowiadał, opowia-
dał, opowiadał… Robił to jednak podob-
no na tyle sprytnie, aby nie podpaść no-
wemu systemowi. Zbyt dużo przeszedł 
aby dać się jeszcze raz podpuścić i cier-
pieć przez głupią politykę. Po wyjściu 
ostatniego gościa usiadł z żoną na ławce 
przed domem i trzymając ją za rękę po-

wiedział: „Nie zabiłem. Nikogo na tej 
wojnie nie zabiłem”. 
    Pan Emil Lipiński dożył 99 lat. Docze-
kał się dziesięciorga dzieci, 33 wnuków, 
37 prawnuków i jednej pra- prawnuczki 
(Maciej Szulik spisał wywiad w 2009 
roku).                 

 

Jacek Lubos 

Emil z żoną i najstarszymi córkami 

 

 

 

 

 

 

 
Spotkanie opłatkowe szachistów 

   Dnia 6 grudnia 2013r. na terenie Miej-
skiego Domu Kultury w Kaletach miało 
miejsce spotkanie opłatkowe szachistów 

połączone z wręczeniem nagród dla zwy-
cięzców tegorocznych rozgrywek szacho-
wych Grand-Prix dla dzieci i młodzieży 
do lat 25-ciu.  
    W uroczystości wręczenia nagród 
udział wzięli Burmistrz Kalet Klaudiusz 
Kandzia i Dyrektor MDK w Kaletach 
Marian Lisiecki. Rozgrywki Grand-Prix 
prowadzone były w dwóch grupach wie-
kowych do lat 14-tu oraz od lat 15 do 25-
ciu.   
    W grupie do lat 14-u zagrało ogółem 
20 zawodników, zwycięzca Kamil Kło-
sek uzyskał ogółem 169,0 punktów, miej-
sce drugie zajął Aleksy Walczak z dorob-
kiem 160,5 punktów, a na miejscu trze-
cim uplasował się Rafał Płonka uzysku-
jąc 149,5 punktów. W kategorii wiekowej 
od lat 15 do 25-ciu zagrało w tym roku 
10 osób. Zwyciężył Mateusz Płonka uzy-
skując 310,0 punktów, miejsce drugie 
zajął Mateusz Kocyba z dorobkiem 163,0 
punktów, a na trzecim uplasował się Ma-
rek Sanitra uzyskując 157,5 punktów.  
    Ogółem w tegorocznych rozgrywkach 
Grand-Prix przeprowadzono 36 turnie-
jów, które miały miejsce w ramach coty-
godniowych szachowych zajęć. 
             Marek Rupik 

Konkurs recytatorski poezji   
patriotycznej  

    13 grudnia 2013 w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Kaletach im. prof. Hen-
ryka Borka odbył się konkurs recytatorski 
poezji patriotycznej. Konkurs przygoto-
wała Biblioteka i Publiczne Gimnazjum 
w Kaletach. Jury w składzie Marcin Wal-
czak,Teresa Kubanek i Barbara Duda 
wyłoniło zwycięzców: 
I miejsce Agata Dratwa kl. II B 
II miejsce Marta Kamińska kl. III C 
III miejsce Agnieszka Walczak kl. III C 
Przyznano także trzy wyróżnienia: 
Anna Jeż kl. I B 
Daria Galus kl. III A 
Damazy Świder III C 
    Nagrody wręczyli - Burmistrz Miasta 
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Z roku na rok WOŚP w Kaletach gra coraz głośniej!  
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Kalety Klaudiusz Kandzia i zastępca bur-
mistrza Dariusz Szewczyk. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali cenne 
nagrody rzeczowe i książki. 

Marcin Walczak 
Zebranie sprawozdawcze  

Koła PZW Kalety za rok 2013   
 

    W niedzielę 5 stycznia w sali słonecz-
nej MDK odbyło się zebranie sprawoz-
dawcze Koła Polskiego Związku Węd-

karskiego w Kaletach.  
    Na zebraniu obecnych było ok. 40 
wędkarzy, w tym Zarząd Koła z preze-
sem Robertem Kudrem na czele oraz 
prezes koła PZW Lubliniec Piotr Maroń. 
Miasto Kalety reprezentował burmistrz 
Klaudiusz Kandzia. Przybyli także poli-
cjanci z miejscowego komisariatu- Stani-

sław Kotwin i Andrzej Pogoda. Zło-
żono sprawozdania z pracy prezesa   
i zarządu, prac komisji Koła, skarb-
nika Koła oraz pracy Społecznej 
Straży Rybackiej. Przedstawiciele 
Policji zabrali głos w sprawie kon-
troli przeprowadzanych wspólnie ze 
Społeczną Strażą Rybacką oraz m.in.          
w kwestii organizacji ruchu drogo-
wego przy dojazdach do łowisk na 
zbiorniku Zielona.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia 
poinformował o konstruowaniu pro-

jektu, który uatrakcyjniłby okolice sta-
wów przy ul. Fabrycznej przejętych nie-
dawno przez miasto od likwidatora 

KZCP. Na stawach położone mają być 
pomosty pływające dla wędkarzy, na 
obrzeżach stanąć ma wiata, zamontowane 
ma być oświetlenie solarne i monitoring. 
Przy ścieżce nad stawem ustawione zo-
staną tablice z nazwami i opisami gatun-
ków ryb występujących w zbiorniku. 
Przewidziano też m.in. montaż nowych 
ławeczek. Projekt złożony zostanie         
w konkursie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 (pozostały 
niewykorzystane środki), priorytet          
3. Turystyka, poddziałanie 3.2.2 infra-
struktura okołoturystyczna. Z tych sa-
mych środków realizowana jest obecnie 
inwestycja zwiększająca atrakcyjność 
stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej. 
Członków Koła PZW Kalety informu-
jemy, że skarbnik Koła przyjmuje 
opłaty za wędkowanie w roku 2014 do 
końca miesiąca kwietnia, w MDK Ka-
lety, w każdy poniedziałek, w godzi-
nach 17.00- 19.00.   

 

Z  wielka przyjemnością informuje-
my, że podczas niedzielnego 

(12.01) XXII Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, dzięki hojności 
mieszkańców Kalet oraz gości, udało 
się pobić kolejny rok z rzędu rekord 
uzbieranych środków. 

 W ciągu całodniowej kwesty 
uzbierano kwotę 12.377,15 zł 

(z czego 1.316,00 zł z aukcji gadżetów 

WOŚP oraz indywidualnych przedmiotów 
przekazanych przez osoby prywatne). Do-
datkowo wolontariusze uzbierali 17,54 
euro. Podana kwota jest kwotą nieoficjalną, 
gdyż w chwili obecnej uzbierane środki są 
przeliczane przez bank.  
    Dla przypomnienia, podczas zeszłorocz-
nego finału uzbierano kwotę 11.893,23 zł.  
    W Kaletach sztab zorganizowany został 
jak w latach ubiegłych przy Miejskim Do-
mu Kultury w Kaletach. Burmistrz Miasta 
Kalety oraz Dyrektor MDK Kalety składają 
serdeczne podziękowania wszystkim dar-
czyńcom, wolontariuszom oraz osobom, 
którzy przyczynili się do sprawnej organi-
zacji XXII finału WOŚP w Kaletach. Po-
niższe zbiorcze rozliczenie przygotowała 
komisja ds. kasy w składzie: p. Blandyna 
Kubiak, p. Mirosława Potempa, p. Justyna 
Borek, p. Piotr Kotarski oraz p. Iwona No-
wak - Magiera. 
 

Szef Sztabu WOŚP przy MDK Kalety 
Marian Lisiecki 
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Jacek Lubos 

Garść wspomnień... 

W  niedzielę, 12 stycz-
nia 2014 roku,      

w budynku klubowym 
przy ul. Paderewskiego, 
odbyło się zebranie spra-

wozdawczo— wyborcze LKS Małapa-
new Kuczów. 
    Członków klubu oraz gości, w tym 
zwłaszcza burmistrza Klaudiusza Kan-
dzię oraz przewodniczącą komisji oświa-
ty, kultury, sportu, zdrowia i spraw so-
cjalnych Irenę Nowak, powitał prezes 
Marcin Wypych. Na zebraniu obecnych 
było 21 spośród 25 członków klubu, co 
zapewniło zebraniu kworum. Na prze-
wodniczącego zebrania wybrano członka 
klubu, a zarazem radnego miejskiego 
Zygmunta Mirowskiego. 
    Na wstępie odczytano sprawozdania:   
z działalności klubu w roku 2013 
(sekretarz Z. Kłosek), finansowe (prezes 
Marcin Wypych), z działalności komisji 
rewizyjnej (A. Gruszka). Następnie za-

rząd dostał jednogłośne absoluto-
rium. 
    Przystąpiono do wyboru pre-
zesa, na które to stanowisko zo-
stała zgłoszona tylko jedna kan-
dydatura– Stanisława Nowaka. 
Następnie, w głosowaniu jaw-
nym, oddano 17 głosów za tą 
kandydaturą , a 4 członków klu-
bu wstrzymało się od głosu. Wy-
brano też nowy zarząd, w skład 
którego weszli: D. Opara, K. 
Kłosek, P. Krawczyk, P. Popierz, M. Wy-
pych. 
    Skład nowej komisji  klubu LKS Ma-
łapanew  Kuczów stanowić będą na naj-
bliższe dwa lata: A. Gruszka, J. Rupik, T. 
Przyrowski. 
    Po elekcji nowych władz klubu głos 
zabrał burmistrz miasta, który pogratulo-
wał wybranym, a także wyraził słowa 
podziękowanie za współpracę ustępujące-
mu prezesowi Marcinowi Wypychowi 

oraz zarządowi Stwierdził, 
iż ma nadzieję, że nowe 
władze wezmą przykład        
z kolegów, którzy gospoda-
rzą klubem z Fabrycznej      
i, podobnie jak prezesi 
Unii, sięgać będą po dodat-
kowe środki z innych źró-
deł, nie oglądając się jedy-
nie na dotacje z budżetu 
miasta.  Przybliżył zebra-
nym kwestię i szczegóły 
powstającego właśnie pro-

jektu, w ramach którego wyremontowana 
ma zostać płyta główna boiska klubowe-
go, zaś na asfaltowej obecnie nawierzch-
ni  sąsiadującej z płytą główną powstać 
ma treningowe boisko wielofunkcyjne. 
Przy boisku stanąć mają też nowe latarnie 
i  piłkochwyty. Projekt złożony zostanie 
w lutym do Ministerstwa Sportu, a zaraz 
po jego akceptacji rozpoczną się prace 
remontowe.  
   Burmistrz wspomniał także o dokona-
nej już termomodernizacji budynku klu-
bowego, oraz o mającej nastąpić wkrótce 
rozbiórce szopy, w której składowano 
sprzęt klubowy o większych gabarytach. 
W jej miejsce miasto postawi blaszany 
garaż. 
     Odpowiadając na pytania zebranych 
burmistrz zapewnił, że począwszy od 
stycznia 2014 członkowie drużyn Małej-
panwi Kuczów nie będą zmuszeni do 
opłat za korzystanie z sali gimnastycznej 
w Miotku. 

Zebranie sprawozdawczo– wyborcze LKS Małapanew Kuczów 

K orzystając z zimowej przerwy w roz-
grywkach, za namową pana Janusza 

Naumanna, który wyszperał to ciekawe zdję-
cie w przepastnych zbiorach fotograficznych 
pana Czesława Chrósta– przedstawiamy dru-
żynę kaletańskiej Unii  w sezonie 1959/1960. 
Stoją od lewej: trener Euzebiusz Dudek, kierow-
nik drużyny Paweł Myrcik, Wojciech Szołtysik, 
Herbert Dudek, Leon Lach, Henryk Lipiński, 
Józef Bolacki, gospodarz obiektu Paweł Kowo-
lik. 
Siedzą: Reinhold Myrcik, Bolesław Ogiewa, 
Henryk Droździok, Adolf Pilarski. 
Najniżej: Erwin Labus i Henryk Labus. 
    Zdjęcie wykonane zostało przed wejściem do 
budynku dawnej „Bursy”. Na tabliczkach z pra-
wej strony widnieją napisy: „Zakłady Remonto-
we Przemysłu Papierniczego. Grupa Budowlana 
w Kaletach” i  „Wytwórnia wód gazowanych     
w Kaletach Jacek Lubos 
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(jal) 

W  grudniu zakończyły się prace 
na terenie leśnym na tzw. Za-

rachu związane z utwardzeniem terenu 
pod parking przy drodze wojewódzkiej 
908.  
    Inwestycja została wykonana przez 
Nadleśnictwo Świerklaniec. Parking uła-
twi postój samochodów miłośnikom 
grzybobrania oraz przemieszczanie się 
naszych mieszkańców, którzy drogą wy-
tyczona przez Miasto Kalety oraz Nadle-
śnictwo Świerklaniec przemieszczają się 
do dzielnicy Truszczyca.  
    Burmistrz Miasta Kalety składa ser-
deczne podziękowanie Panu Włodzimie-
rzowi Błaszczykowi Nadleśniczemu Nad-
leśnictwa Świerklaniec za wykonanie tej 
inwestycji.   

J uż po raz 
czwarty z rzę-

du miasto Kalety 
z r e z y g n o w a ł o       
z  organizacji 
"Sylwestra pod 

gwiazdami" na rzecz wykonania inwe-
stycji, która służyć będzie mieszkań-
com długofalowo.  
    Tym razem za fundusze zaoszczędzone 
na kosztach imprezy postawiony zostanie 
plac zabaw w dzielnicy Mokrus.  

Zamiast „Sylwestra pod 
gwiazdami” będzie kolejny 

plac zabaw  

   

30  grudnia, podczas XXXV sesji 
Rady Miejskiej w Kaletach, 

został jednogłośnie zatwierdzony bu-
dżet na rok 2014. 
    Dużą część inwestycji budżetowych 
stanowić będzie w roku 2014 realizacja 
projektów, na które pozyskano środki 
zewnętrzne. Można do nich zaliczyć 
m.in. : poprawę jakości infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej na cele imprez 
kulturalno – sportowych poprzez moder-
nizację i zakup wyposażenia stadionu 
mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska, 
wykonanie ścieżki rekreacyjnej w lasku 
miejskim przy ul. 1 Maja, modernizację 
boiska wielofunkcyjnego na stadionie 
miejskim w Kaletach, dokończenie prac 
przy termoizolacji budynków użyteczno-
ści publicznej w Mieście Kalety- Miej-

skim Przedszkolu Nr 1 w Kaletach,        
w Zespole Szkół i Przedszkola w Kale-
tach Miotku, Publicznej Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Kaletach, budowę kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Kalety 
Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem 
drogi powiatowej nr 3248S, wykonanie 
projektu kanalizacji sanitarnej dla Kalet 
Miotka, Zielonej, Mokrusa, Truszczycy. 
Oprócz powyższych miasto wykona rów-
nież z własnych środków następujące 
inwestycje drogowe: 
- przebudowa odcinka drogi gminnej     
ul. Gawlika w Kaletach, 
- przebudowa odcinka drogi gminnej     
ul. Leśnej w Kaletach, 
- przebudowa odcinka drogi gminnej     
ul. Wolności w Kaletach, 
- przebudowa odcinka drogi gminnej     
ul. Dębowej w Kaletach, 
- przebudowa odcinka drogi gminnej     
ul. Pokoju w Kaletach 
Przypomnijmy, że całość planowanych 
dochodów na rok 2014 wyniesie 22 402 
957,10, zaś wydatki zamkną się w kwocie 
23 254 367,61 zł. 

Eugeniusz Ptak 

Zatwierdzono budżet  

Nadleśnictwo Świerklaniec 
Wykonało parking  

na Zarachu 

W  związku z trwającymi praca-
mi związanymi                          

z „Termomodernizacją budynków uży-
teczności publicznej w mieście Kalety” 
została wykonana kolejna instalacja 
solarna wspomagające przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej na budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.   
    Zabudowa układów solarnych w połą-
czeniu z kompletną termomodernizacją 
tego budynku w znaczącym stopniu 
zmniejszy koszty związane z utrzyma-
niem obiektu. Zadanie współfinansowane 
jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Priorytet: V Środowisko, działanie: 5.3 
Czyste powietrze i odnawialne źródła 

energii. Przypomnijmy, że układy takie 
zainstalowane zostały również na budyn-
ku Zespołu Szkół i Przedszkola w Kale-
tach Miotku oraz Miejskiego Przedszkola 
w Kaletach. 
 

Klaudiusz Kandzia 

Układ solarny na budynku PSP 1 w Kaletach 

Ciepła woda użytkowa z instalacji solarnych w kolejnej 
kaletańskiej placówce oświatowej  

(jal) 

Przekaż 1% podatku na rzecz klubu LKS Małapanew 
Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 
1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę „FUNDACJA        
PARTNERSTWO” KRS 0000197334 oraz w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” wpisać nazwę naszego klubu, czyli     
MAŁAPANEW KUCZÓW.  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie 
zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczone na poprawę warunków uprawiania sportu przez dzieci  i młodzież w klubie          
Małapanew Kuczów.   
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W raz z końcem roku 
2013 przedstawia-

my Państwu garść staty-
styk dotyczących miasta 
Kalety. Tak, na dzień 
31.12.2013 roku, wygląda 
statystyka mieszkańców 
ze względu na płeć i wiek: 
  Jeżeli chodzi o porówna-
nie z rokiem 2012 – w roku 
2013 nastąpił nieznaczny 
spadek liczby narodzonych,   
a jednocześnie zameldowa-
nych w Kaletach mieszkań-
ców z 77 na 72. Porówny-
walna jest także liczba zgo-
nów: 90 w 2012 roku i 96 
w  2 0 1 3  r o k u .   
   Na niekorzyść roku 2013 
świadczy też różnica         
w zawartych aktach mał-

żeństwa    ( 49   w 2012 roku i 46 w 2013 
roku). 
    W 2012 roku czasowo zameldowały 
się  w naszym mieście 142 osoby, w ze-
szłym roku liczba ta wynosiła 150.   
15 osób wyemigrowało za granicę, nato-
miast w 2011 takich wymeldowań odno-
towano 13. 
    Spoza gminy dokonały migracji do 
Leśnego Zakątka Śląska aż 94 osoby, zaś 
przemeldowało się w jego obrębie           
112  mieszkańców.  
    W ubiegłym roku kaletanie odebrali 
897 dowodów osobistych.   
    Najstarszą mieszkanką jest obecnie 
urodzona w 1913 roku Cecylia Kuder. 
    Najmłodszymi obywatelami są urodze-
ni 19 grudnia Melania Mryka i Kacper 
Watoła. 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 106 113 219 

3 54 42 96 

4-5 85 85 170 

6 43 33 76 

7 28 42 70 

8-12 156 142 298 

13-15 104 114 218 

16-17 101 88 189 

18 42 42 84 

19-65 2954  2954 

19-60  2695 2695 

>65 490  490 

>60  1035 1035 

Ogółem 4163 4431 8594 Aleksandra Wilk 

P asażerowie podróżujący z Katowic 
do Poznania, na liczącym 70 km 

odcinku  Kalety-Kluczbork już teraz 
mogą zauważyć zmiany, jakie nastąpiły 
na tej trasie. Efekty rewitalizacji widać 
na odcinku Bąków- Kluczbork, Sow-
czyce - Olesno Śląskie oraz na stacjach 
w Kluczborku i Oleśnie Śląskim. 
   Obydwa tory między Bąkowem            
a Kluczborkiem są jak nowe. Na tym 
odcinku PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. przeprowadziły pełną wymianę 

szyn, odbudowę rowów odwadniających, 
jak również remont czterech przejazdów 
kolejowych, dwóch mostów oraz dwóch 
przepustów. Podobnie wygląda sytuacja 
na szlaku Sowczyce-Olesno Śląskie. Do 
tej pory na dwóch torach wymieniono 
szyny, zlikwidowano jeden rozjazd        
w Oleśnie Śląskim oraz odbudowano 
rowy odwadniające. Zakończono także 
prace remontowe trzech wiaduktów, czte-
rech przepustów i jednego mostu. Na 
samej stacji Olesno Śląskie, rewitalizacją 
został objęty jeden most i jeden wiadukt. 
Z kolei na stacji Kluczbork został wymie-
niony rozjazd i wyremontowano przejazd 
kolejowy. 
    Trasa Kalety – Kluczbork to element 
połączenia kolejowego pomiędzy Ślą-
skiem, przez Poznań w kierunku Szczeci-
na. Głównym celem prowadzonych prac 
jest poprawienie jakości usług przewozo-
wych, podwyższenie bezpieczeństwa 

ruchu pociągów i komfortu podróżnych 
oraz usprawnienie transportu kolejowego 
w regionie poprzez przywrócenie para-
metrów technicznych linii, w tym likwi-
dację ograniczeń prędkości i przywróce-
nie prędkości jazdy pociągów pasażer-
skim do 120 km/h a pociągów towaro-
wych – do 100 km/h. 
    Rewitalizacja prowadzona jest w ra-
mach projektu „Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 143 na 
odcinku Kalety - Kluczbork”. Projekt 
ubiega się o finansowanie przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, a jego całko-
wity koszt to ponad 367,5 mln PLN. 

Rzecznik PLK S.A. 
 Maciej Dutkiewicz 

Zmiany widoczne dla podróżnych  
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BURMISTRZ MIASTA KALETY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W CZWARTEJ EDYCJI 
KONKURSU O TYTUŁ LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GMINY KALETY 2013  

C elem konkursu jest wyróżnienie i pro-
mocja najlepszych firm z terenu gmi-

ny Kalety, których działalność i osiągnięcia 
mogą stanowić wzór do naśladowania          
i zachętę dla innych. Cechujących się dyna-
mizmem, innowacyjnością w działaniu, 
przedsiębiorczych, posiadających ciekawą 
ofertę, przyjaznych ludziom i środowisku.  
    Cechą charakterystyczną konkursu jest fakt, 

że o zwycięstwie w poszczególnych katego-
riach decydować będą klienci, którzy oddają 
swój głos na daną firmę wysyłając wypełnio-
ne kupony zgłoszeniowe zamieszczone na 
stronie internetowej: www.kalety.pl oraz na 
łamach biuletynu informacyjnego.  
    Zgłoszenie konkursowe należy składać      
w terminie od 10 lutego 2014 roku do 14 mar-
ca 2014 roku :  

a/ za pośrednictwem poczty bądź osobiście   
w Urzędzie Miejskim w Kaletach pokój nr 10 
(I piętro),  
b/ za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: konkurs@kalety.pl  
O ostatecznym wyborze laureata zadecyduje 
Komisja Konkursowa, która kierować się 
będzie liczbą oddanych głosów.  

REGULAMIN KONKURSU  
„LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GMINY KALETY 2013”  

§ 1  
Organizator Konkursu  

1. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest 
Urząd Miejski w Kaletach.  
2. Konkurs organizowany jest pod patronatem 
Burmistrza Miasta Kalety.  

§ 2  
Cel Konkursu  

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja 
najlepszych firm z terenu gminy Kalety, któ-
rych działalność i osiągnięcia mogą stanowić 
wzór do naśladowania i zachętę dla innych.  

§ 3  
Nagrody i wyróżnienia.  

Zwycięzca konkursu otrzyma:  
• statuetkę „Lider Przedsiębiorczości Gminy 
Kalety 2013”.  
• tablicę z logo konkursu do zamieszczenia   
w siedzibie firmy.  
• bezpłatną reklamę firmy do 31 grudnia br., 
na stronie internetowej miasta Kalety:  
www.kalety.pl oraz w „Biuletynie Informa-
cyjnym Miasta Kalety” na 1/3 strony.  

§ 4  
Zasady Konkursu:  

1. Laureatem konkursu może zostać przedsię-
biorca działający na terenie Kalet, który posia-
da ciekawą ofertę, wykorzystuje innowacje     
i nowoczesne metody organizacji pracy, rze-
telnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań,   
a prowadzona przez niego działalność jest 
przyjazna ludziom i środowisku.  
2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skiero-
wany do wszystkich zainteresowanych.  
3. Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kate-
goriach:  
a/ „HANDEL”  
b/ „GASTRONOMIA”  
c/ „USŁUGI i PRODUKCJA” 
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 
terminowe złożenie dokumentacji konkurso-
wej, tj. wypełnionego i podpisanego formula-
rza zgłoszeniowego w zamkniętej kopercie 
opatrzonej napisem – Konkurs o tytuł „Lidera 
Przedsiębiorczości Gminy Kalety 2013”. Da-
ne zawarte  w wymienionym zgłoszeniu obję-
te są tajemnicą, a dostęp do nich posiada wy-
łącznie Komisja Konkursowa.  
4. Zgłoszenie konkursowe należy składać      
w terminie od 10 lutego 2014 roku do 14 mar-

ca 2014 roku :  
a/ za pośrednictwem poczty bądź osobiście   
w Urzędzie Miejskim w Kaletach pokój nr 11 
(I piętro),  
b/ za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: konkurs@kalety.pl  
• w przypadku zgłoszeń nadesłanych drogą 
pocztową, o terminie zgłoszenia decyduje data 
stempla pocztowego.  
5. Każdy z głosujących może oddać wyłącznie 
jeden głos w poszczególnej kategorii.  
6. Wśród wszystkich osób biorących udział    
w głosowaniu Komisja Konkursowa wylosuje 
trzy osoby, które zostaną nagrodzone.  
7. Komisja konkursowa w terminie 14 dni od 
daty zakończenia przyjmowania formularzy 
zgłoszeniowych dokonuje wyboru laureata 
kierując się liczbą oddanych głosów.  

§ 5  
Biuro Komisji Konkursowej oraz wszelkie 
sprawy organizacyjne prowadzi Wydział 
Spraw Społecznych i Administracyjnych 
Urzędu Miasta Kalety (pokój nr 10, tel. 34/ 
3527-646).  

………..………………………………     …………………………………………. 
(miejscowość i data)       (czytelny podpis zgłaszającego) 

Załącznik do Regulaminu Konkursu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU Lider Przedsiębiorczości gminy Kalety 2013 
 

Nazwa oraz adres firmy: ………………………………………………………………….. 
 

Imię i Nazwisko przedsiębiorcy: ………………………………………………..……….. 
 
Kategoria Działalności gospodarczej:  Handel  

 Gastronomia  
 Usługi i Produkcja 

Dane zgłaszającego: 
Imię i nazwisko …….………………………………………………………………………………………….. 
Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………..…. 
Numer telefonu …………………………………………………………………………………………..…… 
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………….  

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb       konkursu Lider 
przedsiębiorczości 2013 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Zapoznałem się 
i akceptuję regulamin. 
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Nazwa projektu: Společně do společnosti 
Czasowy harmonogram weekendowego kursu tańca, etykiety i protokołu 

Czas  Program Miejsce,  informacje 

Czwartek  
23.01 

  

19.00 - Przyjazd do hotelu (Proszę zaparkować przed bramą wjazdową- nie wjeżdżać na teren hotelu)   
- Zakwaterowanie, kolacja  
- Informacje na temat projektu (przedstawienie projektu i jego poszczególnych części, 
harmonogram czasowy, sprawy organizacyjne)  

Davidův mlýn, restauracja  
 
(ubiór sportowy lub codzienny)  

20.30 Ćwiczenia pilates (podstawy)  Davidův mlýn, klub 
Strój sportowy (t-shirt, spodnie 
dresowe lub legginsy, skarpetki 
(ćwiczy się boso- bez obuwia), 
karimata do ćwiczeń- nie jest 
obowiązkowa).  

22.00 Zakończenie programu czwartkowego  

Piątek, 24.01   

7.00 Rozgrzewka – indywidualna  Davidův mlýn, klub 
Strój sportowy (t-shirt, spodnie 
dresowe lub legginsy, tenisówki – 
biała lub kremowa podeszwa).  

7.30 Śniadanie Davidův mlýn, restauracja  

8.00-12.00 Nauka tańca Davidův mlýn, klub 
Kobiety: sukienka, bluzka/ t-shirt, 
buty na niewysokim obcasie 
Mężczyźni: spodnie, koszula lub 
koszulka polo, półbuty do tańca  

12.00 Obiad Davidův mlýn, restauracja 
„Łuska“ (Šupina)  

O soby ubiegające się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłko-

wy, które złożyły wnioski o ustalenie 
prawa do zasiłku rodzinnego w miesią-
cach wrzesień, październik, listopad        
i grudzień br., są proszone o odbieranie 
decyzji ustalających prawo do świad-
czeń rodzinnych. 
 
    Dział Świadczeń Rodzinnych przypo-
mina również wszystkim osobom, które 
mają ustalone prawo do świadczeń rodzin-
nych o obowiązku wynikającym  z art. 25 
ustawy o świadczeniach rodzinnych - nie-
zwłocznego zgłaszania zmian mających 
wpływ na prawo do świadczeń w okresie 
obowiązywania decyzji przyznającej pra-
wo do zasiłku rodzinnego tj. w okresie od 
01.11.   2013 r. do 31.10.2014 r. 
 
Więcej informacji w biurze świadczeń 
rodzinnych – parter urzędu miasta lub pod 
nr telefonu 3527 656. 

Zasiłki rodzinne– nowy 
okres zasiłkowy 

Iwona Wręczycka 

OBWIESZCZENIE 
o rozprawie administracyjnej 

 

    Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 122-
7) w związku z art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) informuję, że          
w dniu  6 lutego o godzinie 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach od-
będzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwesty-
cji polegającej na: Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elek-
trycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych  
na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 
2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach 

W związku z powyższym wzywa się 
 

   do udziału w niej  wszystkie strony i inne osoby zainteresowane    
w przedmiotowym postępowaniu (osobiście lub przez pełnomocnika). Pełnomoc-
nictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.    

   Uprzedza się, iż nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie sta-
nowi  przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94§1 k.p.a.). 
 

    Informuję, iż z aktami sprawy przed rozprawą można się zapoznać w Urzędzie 
Miejskie Kalety pokój Nr 25 w godzinach urzędowania i w tym okresie można 
wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji. 

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 
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19.00 Kolacja 
Wykład na temat podawania do stołu, wystroju stołu, itp. 
Jedzenie według protokołu i etykiety w praktyce.  
Wykład będzie połączony z kolacją.  

Davidův mlýn, rest.Šupina 
(strój codzienny)  

20.30 Nauka tańca Davidův mlýn, klub  

22.00 Zakończenie programu dziennego  

Sobota  25.01   

7.00 Rozgrzewka – indywidualna  Davidův mlýn, klub 
Strój sportowy (t-shirt, spodnie 
dresowe lub legginsy, tenisówki – 
biała lub kremowa podeszwa).  

7.30 Śniadanie Davidův mlýn, rest.Šupina 

8.00– 13.00 Nauka tańca Davidův mlýn, klub 
Kobiety: sukienka, bluzka/ t-shirt, 
buty na niewysokim obcasie 
Mężczyźni: spodnie, koszula lub 
koszulka polo, półbuty do tańca.  

13.00 Obiad Davidův mlýn, rest.Šupina 

13.30 Odjazd do Nového Jičína  Wygodne ubranie i buty (ubiór 
dostowany do panującej pogody)  

14.30 Zwiedzanie Muzeum Kapeluszy   

16.30 Muzeum Novojičínska – Žerotínský zámek   

18.00 Wyjazd z Nového Jičína   

19.30 Kolacja Davidův mlýn, rest. Šupina  

20.00 Wykład „Etykieta i protokół“  Davidův mlýn, klub  

Niedziela 26.01    

22.00 Zakończenie dziennego programu   

7.00 Rozgrzewka – indywidualna  Davidův mlýn, klub 
Strój sportowy (t-shirt, spodnie 
dresowe lub legginsy, tenisówki – 
biała lub kremowa podeszwa).  

7.30 Śniadanie Davidův mlýn, rest. Šupina  

8.00– 12.00 Nauka tańca Davidův mlýn, klub 
Kobiety: sukienka, bluzka/ t-shirt, 
buty na niewysokim obcasie 
Mężczyźni: spodnie, koszula lub 
koszulka polo, półbuty do tańca.  

12.00 Obiad Davidův mlýn, rest. Šupina  

13.40 Odjazd do Vítkova na „Wspólne popołudnie“   

14.00 „Wspólne popołudnie“   

17.30 Odjazd z Vítkova do Kružberka (tylko polscy uczestnicy projektu)   

18.00 Kolacja, pożegnanie  Davidův mlýn, rest. Šupina  

17.00 Wykład na temat stroju 
Wybór ubioru wg. protokołu. Wybór codziennego stroju.  

Davidův mlýn, klub 
(strój codzienny)  

15.00 Wykład na temat fryzur. Davidův mlýn, klub 
(strój codzienny)  

12.30– 14.30 Nauka tańca Davidův mlýn, klub 

Ważne informacje: 
 

1. Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy zostaną podzieleni na grupy w zależności od poziomu umiejętności. 
2. Na niedzielne „Wspólne popołudnie“ mozna zaprosić rodzinę, znajomych i przyjaciół. Uczestnicy kursu mają  
wstęp darmowy- goście płacą za wstęp 50 Kč. Bilety mozna kupić w Domu Kultury w Vitkovie tuż przed imprezą. 
3. Kontakt z organizatorem: +420 737 238 728. 
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników. 
5. Każdy uczestnik kursu ma obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie (kontakt w sprawie ubezpieczeń: 034 352-76-52) 
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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 zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207 poz. 2108) - wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność Miasta Kalety. 
Nieruchomość (lokal mieszkalny nr 6) oznaczona jest nr działki 15, pow. działki 0,3545 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej 
Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod Nr KW GL1T/00091915/0, o powierzchni użytkowej 75,75 m2 położona w Kale-
tach przy ul. Fabrycznej 9, obręb 4 Kalety, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod Nr 
KW GL1T/00092778/4.  
Lokal mieszkalny nr 6 usytuowany jest na II piętrze i składa się z: 
- pokoju o powierzchni 35,39 m2 
- pokoju o powierzchni 16,29 m2  
- kuchni o powierzchni 16,47 m2 
- łazienki o powierzchni 5,65 m2 
- przedpokoju o powierzchni 1,95 m2 
oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej  
15,77 m2, wraz. z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu wynosi 50.000,-zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
 
Przetarg odbędzie się 14 lutego 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2. 
 
Wadium w wysokości 5.000,- złotych należy wpłacać do dnia 6 lutego 2014 r. w Banku Spółdzielczym Myszków Oddział Woź-
niki na konto Urzędu Miejskiego 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 umowy 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 3 do 5 lutego br. po 
uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego, pokój nr 25, nr tel. 34/352-76-41, w godzinach od 7.30-
15.30. 
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprze-
daż nieruchomości – lokalu mieszkalnego 
stanowiącego własność gminy Kalety oraz 

powołania Komisji Przetargowej.  
 

Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze 
zm.), przepisów rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości oraz na 
podstawie Uchwały Nr 292/XXXIII/2013 
Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 paź-

dziernika 2013 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

 
zarządzam co następuje:  

 
§ 1. 

 
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkal-

nego nr 6 opisanej w księdze wieczystej 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 
pod numerem KW GL1T/00092778/4        

w Kaletach przy ul. Fabrycznej 9 o pow. 
użytkowej 75,75 m2 oraz pomieszczeń 

przynależnych - piwnicy o pow. użytkowej 
15,77 m2, stanowiącego własność gminy 
Kalety, wraz z udziałem w wieczystym 

użytkowaniu gruntu, oznaczoną numerem 
działki 15 o powierzchni 0,3545 ha, opisa-
nej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego 
w Tarnowskich Górach pod numerem KW 

GL1T/00091915/0. 
 

§ 2. 
 

Termin i warunki przetargu zawiera ogło-
szenie do przeprowadzenia przetargu stano-
wiące załącznik nr 1 do niniejszego zarzą-

dzenia. 
 

§ 3. 
 

Powołuje się Komisję Przetargową do prze-
prowadzenia przetargu na zbycie w/w nie-

ruchomości w składzie: 
1. Bolesław Gruszka – przewodniczący 

2. Ewa Czeluśniak 
3. Marek Parys 

4. Małgorzata Mazur 
5. Martyna Ganc 

 
§ 4. 

 
Komisja przeprowadza przetarg na zasa-
dach określonych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004 r.          
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-

chomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 
 z 2004 r.). 

 
§ 5. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem    

podpisania.  

Zarządzenie nr 0050.03.2014 
Burmistrza Miasta Kalety z dnia 08.01. 2014 r. 

   BIULETYN INFORMACYJNY, STYCZEŃ 2014 Str. 20 



 

  www.kalety.pl 

Str. 21    BIULETYN INFORMACYJNY, STYCZEŃ 2014 

D nia 30 grudnia 2013 r. w sali po-
siedzeń Urzędu Miejskiego w Ka-

letach odbyła się XXXV sesja Rady 
Miejskiej w Kaletach. Obradom prze-
wodniczył Eugeniusz Ptak  - przewod-
niczący Rady Miejskiej wraz z Ryszar-
dem Sendlem pełniącym funkcję wice-
przewodniczącego RM. 
    W obradach udział wzięło 15 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowa-
nia prawomocnych uchwał. 
    Podczas sesji burmistrz, a także prze-
wodniczący przedstawili radnym sprawoz-
danie z działalności w okresie międzyse-
syjnym, a radni podjęli następujące 
uchwały: 
Nr 303/XXXV/2013 w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2014-
2023. 
Nr 304/XXXV/2013 w sprawie budżetu 
Miasta Kalety na 2014 rok. Budżet Miasta 
Kalety został podjęty przez radnych jed-
nogłośnie - 15 głosów "za". 
Nr 305/XXXV/2013 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2013 rok. 
Nr 306/XXXV/2013 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr 302/XXXIV/2013. 
Nr 307/XXXV/2013 zmieniająca uchwałę 
w sprawie wysokości stawek podatku od 
środków transportowych 

    W trakcie obrad przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej przedstawił zebranym wy-
niki kontroli nt. budowy kanalizacji sani-
tarnej w Kaletach Drutarni od przetargu 
do odbioru końcowego. 
   W punktach interpelacje i zapytania 
radnych oraz wolne wnioski i informacje 
zgłaszano następujące sprawy: 
   Radna Maria Wiatrek pytała o plan od-
bioru odpadów komunalnych na miesiąc 
styczeń i ponownie podziękowała za po-
prawienie odpływu studzienki przy ulicy 
Drozdka, 
    Radny Edward Drabik zwrócił się       o 
przestawienie lampy oświetlającej pomnik 
Bojowników o Wolność i Demokrację. 
    Radna Irena Nowak dziękowała za wy-
konanie kratki ściekowej na ulicy       1 
Maja na wysokości nieruchomości      nr 
50. 
   Radna Mirosława Potempa ponownie 
prosiła o wymianę tablicy ogłoszeniowej 
przy sklepie w Zielonej, zwróciła się także 
o wyremontowanie Sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego. Radna interesowała się rów-
nież sprawą związaną z inkasowaniem 
opłat za dostarczanie wody. 
   Radna Janina Perz przekazała prośbę 
mieszkańców dotyczącą usprawnienia 
pracy obsługi bankowej przy wpłatach za 
podatki i opłatach za śmieci. 

   Radny Robert Gryc zwrócił uwagę na 
nierówności nawierzchni ulicy K. Miarki 
powstałe po robotach kanalizacyjnych, 
prosił również o wyrównanie dziury po-
wstałej na ścieżce rowerowej do Kuczo-
wa. 
   Radny Jan Klimek ponownie prosił         
o przesunięcie przejścia dla pieszych         
w okolicy skrzyżowania ul. Mickiewicza  
i Sienkiewicza, a także o interweniowanie 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w związ-
ku z fatalnym stanem drogi na Lubocz 
oraz wyrównanie nawierzchni ul. Witosa. 
    Radny Zygmunt Mirowski zgłosił brak 
rozkładu jazdy autobusów PKS na przy-
stanku w Kuczowie oraz brak oświetlenia 
parkingu przy dworcu kolejowym. Radny 
zaprosił na zebranie sprawozdawczo-
wyborcze klubu LKS Małapanew Kuczów 
w dniu 12.01.2014 r. o godz. 14.00. 
   Przewodniczący podziękował za ujęcie 
w planie budżetu remontu ulicy Leśnej 
oraz przedstawił projekt ustawienia dodat-
kowego przystanku busów dla mieszkań-
ców  „Osiedla Królów”. 
    W przedostatnim punkcie przewodni-
czący poinformował radych o pismach, 
które wpłynęły w okresie międzysesyjnym 
do biura rady. 
    Na tym sesję zakończono.  

Małgorzata Mazur 
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

Sprawozdanie z XXXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

5 lutego w Gimnazjum nr 1 oraz Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji. 

13 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta.  

20 stycznia w ambulansie przy restauracji „Gościnna” będzie można honorowo oddać krew.  

21 stycznia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej  w Kaletach. 

14 lutego, o godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim  odbędzie się przetarg na mieszkanie komunalne przy ul. Fabrycznej 9. 

6 lutego o 16.00 w MDK odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie planowanej inwestycji firmy „Hemarpol”. 
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Miasto Kalety zaprasza wszystkich mieszkańców na  
PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ DO 

WŁOCH NA KANONIZACJĘ  
BŁOGOSŁAWIONEGO  

JANA PAWŁA II 
RZYM-WATYKAN  23-28 kwietnia 2014 r. 
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Program wyjazdu: 

DZIEŃ 1:  23.04 Wyjazd z Kalet  o godz. 9:00, przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię. 
 
 DZIEŃ 2:  24.04 Przyjazd do Stolicy Apostolskiej, wizyta w Bazylice Św. Piotra, krypty watykańskie - grób Papieża 
Jana Pawła II, czas na zakup pamiątek.  
Po zakończeniu zwiedzania, przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 3:  25.04 Śniadanie, przejazd do Rzymu, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontanna di 
Trevi, Panteon, Plac Navona z fontanną czterech rzek, Plac Wenecki z ogromnym pomnikiem Wiktora Emanuela, 
pierwszego króla zjednoczonych Włoch, Wzgórze Kapitol, Forum Romanum, Koloseum.  
Po zakończeniu zwiedzania powrót do hotelu. Po drodze wjazd na Monte Cassino: cmentarz polskich żołnierzy II 
Korpusu, chwila zadumy nad grobem generała Andersa i jego żołnierzy,  obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 4: 26.04 Śniadanie przejazd do Rzymu i kontynuacja zwiedzania tego wspaniałego miasta, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg . 
 
DZIEŃ 5: 27.04  Śniadanie (suchy prowiant ) przejazd do Rzymu, Msza Św. Kanonizacja Błogosławionego Jana 
Pawła II,  czas wolny, obiadokolacja, wyjazd do Polski, przejazd przez Czechy i Austrię. 
 
DZIEŃ 6 : 28.04  Przyjazd do Kalet w godzinach popołudniowych  
 

Cena 1225  PLN / 1os.  
 
 

ŚWIADCZENIA: 
 
• Transport autokarem Lux, 
• 3 noclegi w hotelach*** pod Rzymem, pokoje 2, 3, 4 os., 
• 3 śniadania kontynentalne i 3 obiadokolacje, 
• Ubezpieczenie KL, NW + BAGAŻ , 
• Opieka pilota i przewodnika. 
 
CENA NIE OBEJMUJE: 
 
• Biletów wstępu, wjazdów do miast i przejazdów (kolejką, autobusami, metrem) 
• Napojów do kolacji 
 UWAGA: Koszt biletów wstępu i wjazdów do miast - ok. 50 EURO płatne na miejscu 

UWAGA! WARUNKIEM ZAPISU JEST WPŁATA ZALICZKI W WYSOKOŚCI  

600 ZŁ OD OSOBY. 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 698 383 582 (P.ANNA GAŁECZKA) 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Opiekunka z doświadczeniem podejmie się opieki nad dzieckiem. Tel. 787-046-246 

Oświadczenie 
 

Ja Grzegorz Mirosławski  oświadczam , że dopuściłem się naruszenia dobrego imienia Pana Franciszka Ja-
gusiaka, rodziny oraz firmy w taki sposób, że zamieściłem niezgodny z prawdą wpis na portalu interneto-

wym " GoWork.pl " Przepraszam Pana Franciszka Jagusiaka za zaistniałą sytuację.  

Sprzedam lub wynajmę 
Mieszkanie w Kaletach składające się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej pow. 32,2 m. 

Mieszkanie nr 7 w bloku przy ul. 1 Maja 66,  tel. 668 051 628   

"Zagubiono legitymację studencką należącą do Alana Potempy. Znalazcę proszę o kontakt  
pod adresem alan.potempa@wp.pl  



 

  www.kalety.pl 

Halina Helisz 
Firma Sprzątająca „Tęcza” 

Poleca swoje usługi  
kompleksowego sprzątania  

domów, mieszkań i firm 
- pranie dywanów, tapicerek samochodo-
wych, 
- foteli, krzeseł, itp. 
- profesjonalne prasowania, 
- dbanie o tarasy, mycie elewacji, 
- koszenie trawników, prace ogrodowe. 

Usługi w domu klienta. Wszystko na 
profesjonalnym sprzęcie firm            
KARCHER  i NUMATIC    

tel. kom. 797-915-388 
tel. 034 357-76-49  


