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U rząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego ogłosił nabór wnio-

sków w ramach działania 4.1.1. Odna-
wialne źródła energii - Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne. Miasto Kalety 
w ramach tego naboru planuje złożyć 
wniosek pn. Przeciwdziałanie niskiej 
emisji poprzez montaż układów solar-
nych oraz ogniw fotowoltaicznych -       
w mieście Kalety Leśnym Zakątku Ślą-
ska.  
    W pierwszej kolejności konieczne bę-
dzie przeprowadzenie badania ankietowe-
go wśród mieszkańców miasta, którzy 
wyrażą chęć zamontowania na swoim 
domu farmy fotowoltaicznej do produkcji 

prądu, bądź układ solarny do ogrzewania 
ciepłej wody. Projekt będzie przeznaczo-
ny dla osób, które w swoich budynkach 
przeprowadzili termomodernizację 
(wymiana okien i docieplenie ścian). 
Łączna wartość projektu to ponad 
5.000.000 zł. Mieszkaniec, który zostanie 
zakwalifikowany do projektu będzie mu-
siał wnieść wkład własny w wysokości 
15% całkowitej wartości instalacji.  
    Realizacja powyższego projektu uza-
leżniona jest od uzyskania przez miasto 
Kalety dotacji na ten cel w kwocie           
4 500.000 zł, jednak ścieżka konkursowa 
realizowana w ramach ZIT daje większe 
prawdopodobieństwo uzyskania takiego 
dofinansowania niż było to w roku 2011. 
    O szczegółach związanych z realizacją 
projektu i terminach przeprowadzenia 
badania ankietowego będziemy na bieżą-
co informować. Złożenie wniosku o dota-
cję przez miasto Kalety musi nastąpić do 
dnia 4 marca 2016 r.  

Miasto Kalety zawnioskuje o ponad 4,5 miliona złotych 
dotacji na montaż farm fotowoltaicznych  
oraz układów solarnych dla mieszkańców  

Klaudiusz Kandzia 

Niebawem ruszy wsparta 
przez Miasto Kalety  

kwotą 284 tysięcy złotych 
pomocy budowa 

 kanalizacji deszczowej  
w Kuczowie i Miotku  

       1. Cel zadania  
   Celem głównym realizacji zadania jest 
wsparcie seniorów poprzez umożliwienie 
im korzystania  z oferty na rzecz społec-
znej aktywizacji, w tym oferty proz-
drowotnej, obejmującej usługi w zakresie 
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kul-
turalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Re-
alizacja zajęć będzie odbywała się           
w Dziennym Domu "Senior - WIGOR", 
zlokalizowanym w budynku Miejskiego 

Domu Kultury  
przy ulicy Lub-
linieckiej 2. Sen-
iorom zostanie 
udostępniona infra-
struktura pozwala-
jąca na aktywne 
spędzanie czasu 
wolnego, a także 
zak tywizo wan ie       
i zaangażowanie 
seniorów w dzia-
łania samopomo-

cowe na rzecz środowiska lokalnego. 
    Planowany termin otwarcia Dziennego 
Domu "Senior - WIGOR" –druga połowa 
grudnia 2015 r. Placówka będzie funk-
cjonowała od poniedziałku do piątku, 
minimum 8 godzin dziennie.  
  
  2. Grupa docelowa  
   Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu 
"Senior - WIGOR" mogą być osoby 
nieaktywne zawodowo w wieku 60+ 

zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący 
mieszkańcami miasta Kalet. Zakłada się 
objęcie wsparciem - 20 osób.  
 
         3. Rekrutacja  
    Osoby zainteresowane udziałem          
w zajęciach realizowanych w Dziennym 
Domu "Senior - WIGOR" proszone są     
o składanie wniosków w Miejskim Oś-
rodku Pomocy Społecznej w Kaletach  
ul. Żwirki i Wigury 2  p. 7a w godzinach 
8:00 - 15:30.  
 
   Wniosek uczestnictwa można pobrać 
na stronie internetowej www.kalety.pl 
lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Spolecznej w Kaletach.  
 
    Proces rekrutacji trwa do dnia 4 grud-
nia 2015 r. (piatek)  
     Szczegółowe informacje na temat 
rekrutacji można uzyskać pod numerami 
tel. 34 3578 656. 
  

Miasto Kalety ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu "Senior - WIGOR"  

W  związku z niezapewnieniem 
odpowiednich środków w bu-

dżecie Powiatu Tarnogórskiego na 
realizację wspólnego przedsięwzięcia 
Miasta Kalety i Powiatu polegającego 
na budowie kanalizacji sanitarnej 
(Miasto Kalety) oraz kanalizacji 
deszczowej w ulicy Paderewskiego 
(Powiat) Miasto Kalety uratowało 
poprzez energiczne działania burmi-
strza wymienione przedsięwzięcie.  
   Powiat wsparty został kwotą 284 tys. 
zł, na co składa się pomoc dla Powiatu 
ustanowiona uchwałą Rady Miejskiej   
w wysokości 200 tys. zł oraz koszty 
(wartość) odsetek jakie Miasto Kalety 
poniesie w związku z odroczeniem ter-
minu spłaty zaciągniętej pożyczki o 2 
lata, jest to kwota 84 tys. zł.  

(Dokończenie na str. nr 18) 
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 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

ul. Żwirki i Wigury 2  
 

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

 

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

 jacek.lubos.mail@gmail.com  
oraz w Urzędzie  Miejskim, w pokoju nr 23 b.         

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  
(034) 352– 76 –52, pn. -pt. 7.30-15.30    

 
 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  
(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),  

biuletyn@kalety.pl 
(reklamy tylko w plikach JPG) 

 

Redakcja  zastrzega sobie prawo  
redagowania materiałów.  

 

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.    

 

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

 

Nakład 800 egz. 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety  
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20 października odbyło się oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn: Remont pomieszczeń Miejskie-
go Domu Kultury celem ich adaptacji na Dzienny Dom Pomocy SENIOR - WIGOR. 

16 października w Miejskim Domu Kultury miały miejsce uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. 

Między 15 a 18 października trwały w Zielonej Zawody Karpiowe o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

29  października wybrany został nowy zarząd KS Unia Kalety. 

5 listopada miał miejsce  odbiór techniczny boiska sportowego przy ul. Paderewskiego w Kaletach– Kuczowie. 

18 października w Miejskim Domu Kultury odbył się X Turniej Skata Sportowego Śląskich Miast i Gmin o Puchar Burmistrza 
Miasta Kalety. 

 19 listopada w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Kaletach.  

APEL KOMISARIATU POLICJI W KALETACH   
    Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców Kalet odnośnie zdarzenia 
mającego miejsce w czasie od 11-13 października 2015 r. na terenie ogródków działkowych ROD w Kaletach 
przy ul. Armii Krajowej (kradzież z włamaniem do altany).  

    Do zdarzenia tego doszło podczas dłuższej nieobecności właściciela działki. W związku z powyższym policja w Kaletach 
apeluje o ostrożność i dodatkowe zabezpieczanie altan. Dodatkowo zwraca się z prośbą do mieszkańców, ktokolwiek widział 
lub dostał propozycję zakupu skradzionych przedmiotów tj. śpiwora, lornetki oraz przedłużaczy, proszony jest o kontakt z Ko-
misariatem Policji w Kaletach. Za wszelkie istotne informacje, które doprowadzą do zatrzymania sprawców, Komisariat Policji 
w Kaletach wyznaczył nagrodę pieniężną.  

MATERIAŁ PŁATNY

OGŁOSZENIE DROBNE 

Sprzedam mieszkanie 45m2 w Kaletach przy ul. 1 Maja. Przystępna cena. Tel.: 602 620 570 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

MATERIAŁ PŁATNY 
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Od  połowy września br. dzięki 
środkom pozyskanym         

z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
grupa 135 uczniów klas I, II i III         
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kaletach oraz Zespołu Szkół             
i Przedszkola w Miotku, realizowały 
projekt powszechnej nauki pływania 
"Umiem pływać – nauka pływania dla 
uczniów kaletańskich szkół".  
     Celem zadania jest wyrównanie szans 
uczniów z mniejszych miejscowości 
poprzez zapewnienie im dostępu do no-
woczesnych obiektów sportowych,         
a także bezpłatny dostęp do fachowej 
obsługi instruktorskiej.  
    Projekt realizowany był na krytych 
basenach wchodzących w skład Parku 
Wodnego w Tarnowskich Górach. War-
tość projektu wyniosła 45.900 zł. Dota-
cja w wysokości 22.950 zł. - co stanowi 
50% wartości zadania oraz wkład wła-
sny Miasta Kalety – również 50%, prze-

znaczone zostały na naukę 
pływania dla dzieci pod okiem 
wyspecjalizowanych instruk-
torów. Zadanie trwało do 18 
listopada br.  
   Warto dodać, że Miasto 
Kalety jest jedynym miastem 
w powiecie, które realizowało 
projekt powszechnej nauki 
pływania.  
We wrześniu w Hali Sporto-
wej w Tarnowskich Górach 
zorganizowane zostało spotka-
nie dla gmin powiatu tarno-
górskiego na temat możliwo-
ści pozyskania funduszy z Ministerstwa 
Sportu na realizację projektu powszech-
nej nauki pływania w przyszłym roku. 
Nasze Miasto, jako dwukrotny benefi-
cjent tego projektu, zachęcało również 
inne gminy do skorzystania z dofinanso-
wania jakie oferuje Ministerstwo na na-
ukę pływania dla uczniów.  

    Zajęcia na basenie przynoszą dzie-
ciom ogromne korzyści nie tylko zdro-
wotne ale również społeczne. Pływanie 
jest jedną z najbardziej rozwojowych 
dyscyplin i warto od najmłodszych lat 
zaszczepiać w dzieciach pasję do sportu 
i aktywności fizycznej.  

Dodatkowe zajęcia sportowe – nauka pływania dla uczniów kaletańskich szkół    

W parku w Jędrysku zamieszkał niedźwiedź  

B rzmi nieprawdopodobnie, a jed-
nak to prawda. Ponad trzymetro-

wego niedźwiedzia możemy od połowy 
października napotkać w parku miej-
skim w Jędrysku. Nie ma się co dziwić
- Kalety to przede wszystkim piękne     
i bujne lasy, które przyciągają do sie-
bie już nawet zwierzynę zamieszkują-
cą rezerwaty przyrody.  
   Na szczęście nasz niedźwiedź okazał 
się wyjątkowo łagodny. Nawet polować 
na nikogo nie będzie bo przyniósł ze 
sobą rybę z Ichtioparku. A, że pogoda 
już coraz bardziej kapryśna, podarowali-
śmy mu parasol, żeby nie moknął. Miły 
zwierzak w zamian po cichu nam zdra-
dził, że wyjątkowo mu się u nas podoba 
i już wkrótce zaprosi tu swoich przyja-
ciół.  
    Drewniana rzeźba okazałego niedź-
wiedzia, bo o niej mowa, jest nową 
atrakcją parku miejskiego w Jędrysku. 
Jest dziełem rąk naszego mieszkańca,    
p. Ryszarda Wysockiego, autora rzeźb 
m.in. kaletańskich kuźników. Inspiracją 
do jej powstania jest pomysł stworzenia 
w tym miejscu parku postaci bajkowych. 
Pierwszą z nich jest właśnie niedźwia-
dek.  
   Dlaczego akurat niedźwiedź? A to 
dlatego, że niedźwiadki, czy pluszowe 
misie są postaciami, których nie sposób 
nie lubić. Są bohaterami niezliczonych 
ilości bajek, pojawiają się w życiu każ-
dego dziecka praktycznie od urodzenia, 

a dla niejednego dorosłego są wspo-
mnieniem i synonimem beztroskiego 
dzieciństwa. Często pluszowe misie są 
dla najmłodszych pierwszymi przyja-
ciółmi, dającymi poczucie bezpieczeń-
stwa i radości. 
   Uzasadnień dla umieszczenia rzeźby 
tego właśnie zwierzęcia szukać można 
też w historii naszej miejscowości.       
W Leśnictwie Truszczyca jeden z od-
działów (61) do dziś nosi nazwę 
„Niedźwiedziok”, co niewątpliwie sta-
nowi pamiątkę po misiach w tej okolicy.   
Niedźwiedzie licznie występowały na 
terenie Puszczy Śląskiej jeszcze  w XV     
i XVI wieku (ostatniego  górnośląskiego 
niedźwiedzia ustrzelono w roku 1770). 
Ślady po misiach zachowały w tradycji 
śląskiej chociażby w żywym w niektó-
rych miejscowościach do dziś zwyczaju 
tzw. „wodzenia niedźwiedzia”, o którym 
pisał  tworzący w pobliskich Woźnikach 
Józef Lompa: „W ostatki obwodzą na 
Górnym Śląsku mężczyznę obwiniętego 
w grochówkę (tj. grochowiny, gałęzie, 
słomę, siano...), który symbolizuje 
niedźwiedzia (...)”. Zabawa polega na 
tym, że barwny korowód przebierańców 
ze śpiewem, tańcem i muzykantami ob-
chodził gospodarskie zagrody, strasząc 
niedźwiedziem. Bo dawniej buszujące 
po zagrodzie prawdziwe niedźwiedzie 
robiły rzeczy-wiście wielkie szkody 
wśród dobytku i były zagrożeniem życia 
dla domowników.  

     Docelowo planujemy postawić         
w parku więcej drewnianych rzeźb. Tym 
razem będą to bohaterowie takich bajek 
jak np.: Shrek, Koziołek Matołek, Kre-
cik czy Bolek i Lolek. Mamy nadzieję, 
że najmłodszym przypadnie do gustu 
taka niecodzienna atrakcja. Zresztą, któ-
re dziecko nie chciałoby zrobić sobie 
zdjęcia z Reksiem czy Myszką Miki. 
Już wkrótce ogłosimy konkurs dla na-
szych najmłodszych mieszkańców, któ-
rzy będą mogli wybrać, która postać 
bajkowa, jako druga, zamieszka w parku 
z niedźwiedziem. O szczegółach powia-
domimy wkrótce.  
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Agnieszka Kwoka 

Cz łonkowie działającego w Kaletach stowarzyszenia 
Nasze Kalety, wzięli udział w sobotę 17 października 

br., w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych. 
Konferencja odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle 
Śląskim.  
    Ideą spotkania była prezentacja osiągnięć, dokonań oraz wza-
jemne poznanie się działających w powiecie organizacji poza-
rządowych.  
    Swoje stoisko wystawili również członkowie kaletańskiego 
stowarzyszenia, którzy zaprezentowali swoją dotychczasową 
działalność promując w ten sposób nasze miasto na niwie po-
wiatowej. 

Stowarzyszenie Nasze Kalety reprezentowało Miasto na Powiatowym Forum  
Organizacji Pozarządowych  

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej  

16  października br. w sali wido-
wiskowej Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach spotkali się na-
uczyciele i pracownicy oświaty czynni 
i emerytowani z terenu całej gminy, by 
wspólnie świętować Dzień Edukacji 
Narodowej.  
   W wydarzeniu udział wzięli również: 
poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski, 
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-
dzia, przewodniczący Rady Miejskiej w 

Kaletach Eugeniusz 
Ptak wraz z radnymi 
Mirosławą Potempą    
i Krzysztofem Rogo-
czem – członkami 
Komisji Oświaty. 
    Dzień Edukacji 
Narodowej to święto 
nie tylko nauczycieli, 
ale wszystkich osób 
pracujących w oświa-

cie. Z tej okazji 
wszystkim, któ-
rzy swoje życie 
zawodowe po-
święcili w szkol-
nictwie, burmistrz 
miasta Klaudiusz 
Kandzia złożył 
najserdeczniejsze 
życzenia w imie-

niu swoim, zastępcy Dariusza Szewczy-
ka  i przewodniczącego Rady Miejskiej       
w Kaletach Eugeniusza Ptaka.  
    Specjalnie na tę okazję uczniowie 
kaletańskich placówek oświatowych 
przygotowali wraz ze swoimi wycho-
wawcami występy artystyczne.  
    Wszyscy zaproszeni goście otrzymali 
od władz miasta słodkie upominki.  

2  października 2015 r. na par-
kingu przy ul. 1 Maja, (obok 

Restauracji Gościnna), stanęła 
mobilna stacja krwiodawstwa         
z Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Ka-
towicach.  
   W tym dniu aż 12 dawców oddało 

ponad 5 litrów krwi. Jak zwykle chętnych było znacznie wię-
cej, jednak przeciwwskazania medyczne nie pozwoliły im    
w tym dniu zostać krwiodawcami. W imieniu władz samo-
rządowych serdecznie dziękujemy naszym mieszkańcom za 
każdą oddaną kroplę krwi. 

Podsumowanie akcji poboru krwi   Nowy bankomat w budynku  
Urzędu Miejskiego  

W  związku z likwidacją ban-
komatu Mi ędzypowiatowe-

go Banku Spółdzielczego w Mysz-
kowie, Urząd Miejski w trosce      
o stworzenie mieszkańcom możli-
wości wypłaty pieniędzy, zwrócił 
się do okolicznych banków z pro-
pozycją instalacji ich bankoma-

tów w budynku Urzędu Miejskiego.  
    Pozytywnie odpowiedziała firma Euronet Polska Sp. z o.o.      
i ich bankomat został zainstalowany przy wejściu głównym do 
budynku Urzędu Miejskiego. 

 Andrzej Brysch 



 

  www.kalety.pl 

Nr 11 (283) 
 

6       Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                      MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

Marek Parys 

Wyniki wyborów parlamentarnych w Kaletach   

P rezentujemy wyniki głosowania z wszystkich pięciu 
Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kalety   

z przeprowadzonych 25 października wyborach do Sejmu  
i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.  
   Ostatecznie frekwencja w Kaletach wyniosła 45,79% (7201 - 
uprawnieni do głosowania; 3297 - ilość wydanych kart do gło-
sowania). Do godziny 12.00 w Gminie Kalety zagłosowało 
15,96% uprawnionych, zaś do godziny 17.00 odpowiednio 
35,86%.  

 
Dziesięciu Kandydatów, którzy uzyskali największą ilość 
głosów do Sejmu RP 
1. GŁOGOWSKI Tomasz Marian  (KW PO) -  671 
2. DZIUK Barbara Anna (KW PIS) -  648 
3. SZARAMA Wojciech Piotr  (KW PIS)  – 277 
4. KOBYLIŃSKI Paweł Bronisław (KWW „Kukiz'15”) – 145 
5. PILOT Andrzej Antoni (KW PSL) – 111 
6. GOLBIK Marta Joanna (KW Nowoczesna Ryszarda Petru) – 92 
7. KALITA Tomasz Roman (KKW Zjednoczona Lewica SLD+ 
TR+ PPS+ UP+ Zieloni) – 66 
8. PRUSZKO Mariusz Błażej (KW KORWiN) – 65 
9. KUBICA Józef Jan (KW PIS) – 55 
10. BUDKA Borys Piotr (KW PO) – 54 
 
 

Ilo ść głosów oddanych na kandydatów do Senatu RP: 
- BOBKOWSKA Ewa Maria zgłoszony przez KW Nowoczesna 
Ryszarda Petru: 501 
- MACHULSKA Cecylia Zofia zgłoszony przez Komitet Wy-
borczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 181 
- MALIGŁÓWKA Artur Damian zgłoszony przez KWW Artura 
Maligłówki: 460 
- PROBIERZ Krystian Karol zgłoszony przez KW Prawo             
i Sprawiedliwość: 1303 
- WYGODA Zbigniew Jacek zgłoszony przez KW Platforma 
Obywatelska RP: 743 

Marian Marmajewski 

19  października i 3 listopada burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia wraz z zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Kaletach Lidią Chrobok, odwiedzili jubilatów obchodzących w tym roku 60-tą i 50-tą rocznicę zawar-

cia związku małżeńskiego, którzy nie mogli uczestniczyć w tegorocznych miejskich uroczystościach jubileuszowych.  
       19 października przedstawicieli kaletańskiego samorządu 
złożyli wizytę u Państwa Łucji i Ewarysta Skopów w Zielonej, 
zaś 3 listopada odwiedzili domostwa Państwa Agnieszki          
i Leona Droździoków obchodzących w tym roku 60-tą roczni-
cę zawarcia związku małżeńskiego oraz Państwa Hildegardy          
i Jana Kandorów, którzy w tym roku świętowali 50-tą rocznicę 
ślubu.  
    Szanowni Jubilaci otrzymali z rąk burmistrza pamiątkowe 
dyplomy i skromne upominki. Przedstawiciele kaletańskiego 
samorządu złożyli na ich ręce gratulacje na okoliczność zło-
tych i diamentowych godów.  
     

Odwiedziny u Jubilatów   

Lista głosów oddanych na poszczególne Komitety Wyborcze 
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Rok  2015 został ogłoszony 
przez Sejmik Wojewódz-

twa Śląskiego Rokiem Pamięci Ofiar 
Tragedii Górnośląskiej. Wydarzeniem 
wpisującym się w te obchody był kon-
kurs „Trzeba pamiętać. Rok 1945 na 
Górnym Śląsku”. 
   Również Zespół Szkół i Przedszkola w 
Kaletach Miotku zaangażował się w 
przygotowanie uczniów do tego konkur-
su.  
   Do etapu szkolnego zgłosiło się dzie-
więcioro uczniów klasy III gimnazjum. 
Etap szkolny najlepiej napisała Danuta 
Magiera, która reprezentowała naszą 
szkołę w wojewódzkim etapie konkursu 
w Katowicach. Danka znalazła się w 

gronie sześćdziesięciu czterech finali-
stów z województwa śląskiego i zajęła 
13 miejsce! Wręczenie nagród uświetnili 
swoją obecnością posłanka Danuta Pie-
traszewska oraz Dyrektor Oddziału IPN 
w Katowicach dr Andrzej Sznajder. 
   Warto zaznaczyć, że tematyka konkur-
su obejmowała tematykę, która znajduje 
się w programie historii w szkole śred-
niej.  
    Danuta Magiera zamiłowanie do hi-
storii odziedziczyła po mamie, nauczy-
cielce tegoż przedmiotu. Naszej uczenni-
cy gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów! 
 

Laurencja Wons 

 11  listopada w naszym mieście 
odbyły się obchody upamięt-

niające 97 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  
   O godzinie 10-tej w kościele przy pa-
rafii pod wezwaniem św. Józefa w Ję-
drysku, odprawiona została przez księ-
dza proboszcza Wojciecha Ciosmaka 
uroczysta Msza św. za Ojczyznę, w któ-
rej oprócz mieszkańców miasta uczestni-
czyły również poczty sztandarowe. 
Po mszy św. na czele z Miejską Orkie-
strą Dętą, uczestnicy przeszli ulicami 
miasta pod pomnik Bojowników o Wol-
ność i Demokrację, gdzie delegacje zło-
żyły symboliczne wiązanki kwiatów. 
Pod pomnikiem byli obecni przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego w Kaletach, 
Rady Miejskiej w Kaletach, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Koła Łowieckiego 
"Kania", Klubu Sportowego Unia Kale-
ty, stowarzyszenia Nasze Kalety, Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego, 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kaletach, Gimnazjum w Kaletach oraz 
Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach 

Miotku.  
    Burmistrz miasta 
wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie 
oraz podziękował za 
udział w uroczysto-
śc iach Pocz tom 
Sztandarowym, Miej-
skiej Orkiestrze Dętej 
pod batutą Mariana 
Lisieckiego, Straża-
kom z OSP Kalety, 
Policjantom z Komi-
sariatu Policji w Ka-
letach, Harcerzom, za 
uświetnienie uroczy-
stości, a także przed-
stawicielom wszyst-
kich organizacji oraz 
mieszkańcom uczest-
niczącym w obcho-
dach 97 rocznicy od-
zyskania niepodległo-
ści przez Polskę.  

Sukces Danuty Magiery 

Obchody 97- mej rocznicy odzyskania niepodległości 

Agnieszka Kwoka 
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P ubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Kale-

tach, została laureatem konkursu 
ogłoszonego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.  
   Konkurs skierowany był do szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgim-

nazjalnych z terenu województwa ślą-
skiego. Jego przedmiotem było utworze-
nie projektu szkolnej pracowni na po-
trzeby nauk przyrodniczych, biologicz-
nych, ekologicznych, geograficznych lub 
chemiczno-fizycznych. 
    Kaletańska szkoła złożyła projekt pn. 
Kropla wody pełna życia. Nagroda        
w wysokości prawie 2.500 złotych prze-
znaczona zostanie na utworzenie takiej 
ekopracowni.  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach laurea-
tem konkursu "Zielona Pracownia_Projekt"   

N iezwykle prosto, a zarazem głę-
boko brzmią dźwięczne słowa 

piosenki: „Taki du ży, taki mały, może 
świętym być…” W tonie tych słów 
zaprosiliśmy dzieci wraz z rodzicami 
na Wieczór Wszystkich Świętych. 
    Organizowany wieczór pokazał ma-
łym i dużym, że warto w życiu podążać 
za wzorem świętych. Niejako w przed-
dzień Uroczystości Wszystkich Świętych 
barwny korowód oraz radosne zabawy     
i tańce w „świetnych świętych strojach” 
o tej radosnej, choć nieraz trudnej, dro-
dze do świętości przypominały.  
    Wieczór Wszystkich Świętych zapla-
nowano na czwartek, 29 października br. 
Rozpoczęła go wspólna Msza św.          
w naszym kościele. Tam również była 

inscenizacja legendy związanej z posta-
cią św. Marcina, a dalej przemarsz 
barwnym korowodem z lampionami, 
św. Marcinem na koniu i orkiestrą do 
szkoły, gdzie odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego na 
postać świętego i rozdanie nagród, 
dzielenie się rogalami św. Marcina      
i ciepłe napoje. Czekała wszystkich 
wspaniała zabawa – Bal Wszystkich 
Świętych, a także wyjątkowy kon-
kurs na „najpiękniejszy święty strój”. 
   Wyjątkowy klimat Balu Wszyst-
kich Świętych podkreśliły stroje 
uczestników – uczestnicy balu prze-
brali się za swojego patrona lub inne-
go świętego. W organizację tego 
wydarzenia doskonale włączyli się 
także rodzice, którzy przygotowali 
pyszne domowe ciasta po to, by włą-
czyć się w ideę dzielenia się tym, co 
mamy jak św. Marcin. Dochód ze 
sprzedaży tych pyszności zostanie 
bowiem przekazany na cele charyta-
tywne, chcemy przekazać zebraną 
kwotę 653 zł. na organizację akcji 
Szlachetna Paczka. 

    Dzieci przygotują paczki świąteczne     
i odwiedzą ludzi potrzebujących opieki -
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kaletach oraz Domu 
Seniora w Kaletach.  
    Dziękujemy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w organizację, zwłaszcza P. 
Zuzannie Jelonek i ks. Markowi Niewia-
domskiemu, także orkiestrze, strażakom, 
nauczycielom i rodzicom uczniów za 
przygotowanie wyjątkowych strojów       
i przekazane ciasta. Słowa podziękowa-
nia kierujemy również do ks. proboszcza 
W. Ciosmaka za zakupienie nagród na 
konkurs plastyczny i konkurs na strój 
świętego. 

 
Dorota Mańczak 

Niezwykłe wydarzenie  Przewodniczący Rady 
Miejskiej Eugeniusz Ptak 
odebrał podziękowania      

z rąk Starosty Tarnogór-
skiego dla Stowarzyszenia 

Pomocy Chorym na  
Dystrophie Musculorum    

28  października w Centrum 
Kultury Śląskiej w Nakle 

Śląskim odbyło się uroczyste spotka-
nie, podsumowujące trzecią kadencję 
działalności Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
przy Staroście Tarnogórskim.  
    Spotkanie było podsumowaniem dzia-
łania czteroletniej kadencji działalności 
Rady, a także okazją do podziękowania 
osobom, które szczególnie aktywnie 
wspierały niepełnosprawnych.  
    W spotkaniu udział wzięli przedstawi-
ciele fundacji, stowarzyszeń i klubów, 
które na co dzień pomagają osobom 
niepełnosprawnym, a także dzieci ze 
specjalnego Ośrodka Szkolno Wycho-
wawczego w Tarnowskich Górach oraz 
ich rodzice i opiekunowie. Z ramienia 
naszego miasta w wydarzeniu wziął 
udział również burmistrz Klaudiusz 
Kandzia.  
   W imieniu prezesa Stowarzyszenia 
Pomocy Chorym na Dystrophie Muscu-
lorum list gratulacyjny z rąk Starosty 
Tarnogórskiego odebrał Przewodniczący 
Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, który 
jest członkiem tego stowarzyszenia. 
    Organizacja powstała w 1999 r.           
z inicjatywy rodziców dzieci chorych na 
zanik mięśni. Poprzez swoje działania, 
Stowarzyszenie próbuje ulżyć chorym 
poprzez rehabilitację oraz dostarczanie 
koniecznego sprzętu, który ułatwi cho-
rym życie.  Agnieszka Kwoka 

Marek Parys 
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P ubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 
w Kaletach po raz kolejny ubiegała 

się o dofinansowanie w akcji "Posadź 
swoje drzewko" organizowanej przez 
Fundację "Silesia".  
   Celem akcji jest uświadomienie dzie-
ciom potrzeby obecności drzew i innych 
roślin w ich najbliższym otoczeniu, jak 
również wykształcenie nawyku odpowie-

dzialności za nie już od najmłodszych lat.  
   Tym razem złożony został wniosek        
o nasadzenia za boiskiem ORLIK celem 
uporządkowania terenu. PSP nr 1 w Kale-
tach otrzymała dofinansowanie w kwocie 
4 000 zł i do 20 listopada będzie wykona-
ne zadanie sadzenia drzew i krzewów.  
    Mamy nadzieję, że udział dzieci w tego 
typu akcjach wykształci u dzieci postawę 
opiekuńczości oraz zachęci dzieci do 
udziału w zajęciach poświęconych pielę-
gnacji roślin.  
 

Dorota Mańczak 

4 000 zł dotacji dla Publicznej Szkoły  
Podstawowej Nr 1 w Kaletach w ramach programu 

"Posadź swoje drzewko"  

5  listopada w godzi-
nach wieczornych 

w ramach zebrania 
Stowarzyszenia Spo-
łeczno – Kulturalnego 

w Kaletach w Klubie w Drutarni zorga-
nizowaliśmy niezwykłe spotkanie, pełne 
poezji, refleksji       i wspomnień – swo-
isty „czas zadumy” nad czasem, który 
minął oraz nad ludźmi, którzy odeszli 

na zawsze.  
   Zastanawialiśmy się nad problemem, 
który odsuwamy od siebie jak najdalej 
czyli nad śmiercią, co przecież czasem 
staje się bardzo realne, bolesne, często nie 
do zniesienia. Pierwszy listopadowy dzień 
i kilka następnych, przychodzimy na 
cmentarze, zapalamy znicze, tęsknimy        
i odchodzimy. Tylko od nas zależy co 
ocalimy i o czym będziemy pamiętać.  

   W ten czwartkowy wie-
czór ustawiliśmy stoły           
i krzesła w okręgu, nakryli-
śmy je obrusami, postawili-
śmy jeden duży bukiet zasu-
szonych kwiatów, żółtych 
liści i owoców jarzębiny         
i zapaliliśmy znicze. Mieli-
śmy przygotowane piękne 
wiersze różnych poetów        
i własne o tematyce reflek-
syjnej, żałobnej, wiersze        
o tęsknocie za tymi, którzy 
odeszli. Recytowaliśmy je 
kolejno na tle muzyki po-
ważnej z płyty pt. 
„Requiem” Camerata Silesia 
i powstał wspaniały nastrój 
powagi, zamyślenia i jakby 
oczekiwania, bo wtedy od-
żywają wspomnienia.  
   Ten pięknie spędzony czas 
jakby klamrą spinał to, co 
każdy z nas w tych dniach 
przeżył. Wzruszyliśmy się, 
niejednemu popłynęła łezka, 
a słowa więzły nam w gar-
dle, ale warto było. 
 
    Maria Rogocz 

Zaduszki  w Stowarzyszeniu Społeczno- Kulturalnym  
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D oskonałą okazją do integracji 
przez naukę, wypoczynek         

i zabawę, zachęcenie do aktywnego, 
zdrowego stylu życia było zorgani-
zowanie dla uczniów turnusu ZIE-
LONEJ SZKOŁY w Łebie.  
    Uczestnicy wyjazdu miło spędzili 
tam czas. Uczniowie (49) wraz z opie-
kunami: Ireną Nowak, Jolantą Kamiń-
ską, Małgorzatą Krzykawką i prakty-
kantką przebywali w Ośrodku Wcza-
sowym MAGNAT realizując program 
zielonej szkoły.   
    Podstawowym celem programu 
było zapewnienie dzieciom wypo-
czynku w klimacie nadmorskim, ko-
rzystnym dla zdrowia, w miejscu eko-
logicznie czystym, w bezpośrednim 
zasięgu jodu i soli. Istotnym elemen-
tem programu były również działania 
wychowawcze i edukacyjne z po-
szczególnych przedmiotów. Realizacji 
tych celów sprzyjało miejsce pobytu – 
ciekawe pod względem turystyczno- 
krajoznawczym tereny nadmorskie. 
Dzieci poznały elementy krajobrazu 
nadmorskiego, cechy klimatu, roślin-
ność nadmorską i ptactwo wodne. 
   We wtorek 15 września br. o godzi-
nie 8.00 rozpoczęła się długa, ale bar-
dzo komfortowa i bezpieczna podróż 
nad Morze Bałtyckie. Uczniowie je-
chali około ośmiu godzin, nie czuli 
jednak zmęczenia. Towarzyszyło im 
słońce i dobre humory, a także chęć 
przeżycia wspaniałej przygody.  
   Gdy dotarli do ośrodka 
„MAGNAT,” powitała ich ciepła          
i serdeczna obsługa. Udali się do swo-
ich pokoi, gdzie czekało na nich 
„duże” rozpakowywanie. Oczywiście 
byli przywitać się z morzem zaraz po 
smacznej obiadokolacji.  
   Dni pobytu na zielonej szkole biegły 
bardzo szybko. Były zajęcia lekcyjne, 
potem pobyt na plaży i naturalne inha-
lacje. Uczniowie bawili się, grali       
w piłkę, wygrzewali się w słońcu, 
kąpali w morzu pod czujnym okiem 
ratownika i opiekunów. Starali się 
spędzać jak najwięcej czasu na świe-
żym powietrzu, inhalowali się natural-
nym jodem. Nie zabrakło też space-
rów uliczkami Łeby. A po kolacji by-
wało, że mieli dyskotekę, przed      
którą  najpierw były makijaże, fryzu-
ry, kreacje,  a  potem  taniec  

Relacja z Zielonej Szkoły. 
Łeba 15 – 28 września 

2015 r.  
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i dobra zabawa.  
    Uczniowie byli też w Parku Juraj-
skim. Jest to urocze miejsce na dużym 
obszarze, pełne dinozaurów i miejsc do 
zabawy. Spędzili tam kilka godzin, obej-
rzeli ciekawy film o dinozaurach, zaku-
pili pamiątki. Najważniejsze, że spędzili 
aktywnie czas i dobrze bawili się. Wró-
cili zmęczeni, ale zadowoleni.  
   Był także czas na plażowanie i kon-
kurs na piaskową rzeźbę, była piesza 
wycieczka do Nowęcina. Po godzinnym 
marszu dotarli do stadniny koni, gdzie 
mieli okazję pojeździć bryczkami. Na 
koniec palili ognisko i piekli pyszne 
kiełbaski. Byli też na wycieczce w Trój-
mieście, w Łebie zwiedzali ruchome 
wydmy, wchodzące w skład Słowińskie-
go Parku Narodowego.  
     Była także niespodzianka - odwiedził 
ich ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak, 
który wieczorami, w ramach lekcji reli-
gii, zapraszał uczestników zielonej szko-
ły na ciekawe religijne filmy. Uczniowie 
obejrzeli dwie części filmu o Filipie Ne-
ri, który z radością, wiarą i determinacją 
zebrał tłum dzieciaków, śpiewał, grał       
i tańczył z nimi, dając dzieciom nadzie-
ję, tworzył pierwsze oratorium dla ich 
wspólnoty, gdzie każde dziecko miało 
prawo zrozumieć, jaka ścieżka w życiu 
jest dla niego przeznaczona.  
   Nasi mali marynarze przeżyli także 
chrzest morski, podczas którego nadano 

im imiona morskie.   
    Zajęcia dydak-
tyczno- wycho-
wawcze oraz 
wspólne spędzanie 
czasu były dosko-
nałą okazją do inte-
gracji całego zespo-
łu. Wszyscy wrócili 
zadowoleni i pełni 
wrażeń. Uczniowie 
oprócz zaznajomie-
nia ze środowi-
skiem nadmorskim 
mieli okazje dowie-
dzieć się o proble-
mach ochrony śro-
dowiska na wybrze-
żu (ochrona wydm, 
wybrzeży klifo-
wych, zanieczysz-
czeń wód wpływa-
jących do morza 
oraz wód mor-
skich). Wyjazd był 
zorganizowany we 
współpracy z Fun-
dacją na Rzecz 
Dzieci Miasteczko 
Śląskie, dofinanso-
wany przez Miasto 
Kalety. 
 
Dorota Mańczak 

Po  termomodernizacji   budyn-
ku  szkoły  podstawowej        

i przedszkola miejskiego, przyszła 
kolej na kapitalny remont  budynku  
urzędu miejskiego.  
    Po kilkutygodniowych trudnościach 
związanych z parkowaniem samocho-
dów, wejściem do urzędu, na policję        
i  na pocztę- naszym oczom ukazała się 
piękna elewacja budynku, który w po-
tocznym znaczeniu nazywamy czasem 
ratuszem, chociaż ratuszem nie jest. Ten 
remont całkowicie odmienił  tę budowlę 
i nadał jej  jakże inny, elegancki wygląd. 
Jasne, pastelowe kolory, oddzielające 
poszczególne kondygnacje sprawiły, że  

wygląda tak jakby w centrum miasta 
zaświeciło słońce, nawet przy pochmur-
nym  niebie.     
    Starsi nasi mieszkańcy zapewne pa-
miętają jeszcze  jego budowę, którą roz-
poczęto  przed wojną w 1939 r. Potem     
z przyczyn oczywistych nastąpiła prze-
rwa i prace przy budowie wznowiono po 
wojnie, a ukończono w 1946r.  
   Trzeba przyznać, że jak na tamte cza-
sy, to budynek  urzędu  miasta, wybudo-
wano solidnie , zaś całość była i jest 
niezwykle funkcjonalna. Chociaż jak 
wielu z nas pamięta, od początku jego 
istnienia, budynek ten nie był w całości 
wykorzystywany na cele administracji, 
bowiem znaczna jego część była prze-
znaczona na cele mieszkalne dla ówcze-
snych urzędników.   
    Jakże to musiało być wygodne, że 
można było w kapciach iść do pracy,  
skoczyć np. na śniadanie czy też na 
obiad. Wyprowadzka była trudna i bar-
dzo bolesna, ale była konieczna. 

    Umieszczenie  przestronnego komisa-
riatu policji, poczty, umieszczenie  ban-
ku, a także zwiększony zakres zadań  
administracyjnych, wszystko to wyma-
gało dodatkowej powierzchni.  
    Dziś, pomimo tego, że nie mamy 
(jeszcze) rynku,  zmieniło się także  naj-
bliższe  otoczenie  urzędu, poprzez wy-
budowanie  parkingu , który  uprościł      
i ułatwił parkowanie  samochodów.  
   Trzeba przyznać, że powoli- ale syste-
matycznie- nasze miasto pięknieje po-
przez takie obiekty jak:  szkoły, przed-
szkola,  stadiony,  ichtiopark,  place za-
baw, park, a także poprzez  piękne   pry-
watne  budynki  oraz  sklepy (w tym 
supermarkety), restauracje wraz z par-
kingami, ścieżki rowerowe,  nie mówiąc 
już o Zielonej.  
    Myślę, że możemy śmiało i z dumą 
świętować  65 rocznicę nadania Kaletom  
praw miejskich, która przypada na  dzień  
1 stycznia  2016r.    

Budynek  urzędu  jak nowy  

Maria Rogocz 
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W  dniach 15- 18 października nad górnym zbiornikiem   
w Zielonej rozegrano karpiowe zawody wędkarskie       

o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.  
    W zawodach startowało 21 dwuosobowych drużyn, które spę-
dziły nad wodą łącznie około trzech pełnych dni. Niestety, mimo 
wysokiej klasy zawodników oraz najbardziej wymyślnych zanęt    
i przynęt- żadnej z ekip nie udało się złowić przewidzianej regula-
minem ryby (karp lub amur o wadze powyżej 2 kg). W związku     
z tym faktem w niedzielne popołudnie, podczas uroczystego za-
kończenia imprezy, odbyło się losowanie niebagatelnej, bo liczącej 
około 20 tysięcy złotych, puli nagród oraz wręczenie pucharów.  

Zawody karpiowe w Zielonej    

Po  wakacyjnej przerwie Chór 
SONATA rozpoczął we 

wrześniu kolejny sezon śpiewaczy. 
    Z początkiem września członkowie 
chóru wraz z najbliższą rodziną wyje-
chali autokarem na zorganizowaną dwu-
dniową weekendową wycieczkę do Za-

kopanego.  
    Głównym celem wycieczki był odpo-
czynek, zwiedzanie oraz integracja na-
szej grupy. Jednakże zawsze staramy się 
upiec więcej pieczeni na jednym ogniu      
i po wcześniejszych ustaleniach z pro-
boszczem Sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej na Krzeptówkach zaśpiewali-
śmy podczas niedzielnej mszy św.  
    Na uwagę zasługuje również sobotni 
dzień naszej wycieczki. Pierwszą            
z atrakcji była wizyta na skoczni narciar-
skiej Wielka Krokiew im. Stanisława 
Marusarza, gdzie podpatrywaliśmy dzie-
ciaki podczas treningu na jednej z mniej-
szych skoczni. Po tej wizycie zjechali-
śmy do willi „4 Pory Roku” w Kościeli-
sku, gdzie po zakwaterowaniu i zjedze-
niu obiadu wyruszyliśmy na Termy Sza-
flary, gdzie spędziliśmy całe popołudnie 
korzystając bez ograniczeń ze wszyst-
kich dobrodziejstw tego wodnego  kom-
pleksu. Sobotni wieczór również spędzi-
liśmy znakomicie. Do późnych godzin 
nocnych bawiliśmy się przy grillu zorga-
nizowanym przez gospodarzy.          
Smakowaliśmy  przeróżnych dań  

Wrześniowa działalność chóru „Sonata” 

W  niedzielę, 18 października br., 
w Miejskim Domu Kultury       

w Kaletach dzięki staraniom Prezesa 
Sekcji Skata MDK Kalety, Pana Raj-
munda Mazura odbył się X Turniej 
Skata Sportowego Śląskich Miast         

i Gmin.  
    Puchary, medale 
oraz nagrody ufun-
dował burmistrz 
Miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia.  
    W imprezie brało 
udział 20 drużyn - 
120 zawodników      
z całego Śląska,       
w tym dwie drużyny 
gospodarzy.  
   Turniej wygrała II 
drużyna z Tarnowskich Gór. Nasza           
I drużyna– w składzie: Dariusz Kompała, 
Edward Niglus, Bogusław Zok, Krzysz-
tof Bryła i Leszek Sławik- zajęła osta-
tecznie VI miejsce (II drużyna - 15, na 20 
drużyn).  
    Przed rozpoczęciem turnieju Prezes 
Polskiego Związku Skata Sportowego 
Henryk Brzoska odznaczył Burmistrz 
Miasta Kalety honorową odznaką za 
działania na rzecz wspierania skata spor-
towego. Brązową odznakę odebrał prezes 

sekcji Skata Sportowego przy MDK Ka-
lety Pan Rajmund Mazur.  
    Współorganizatorem Turnieju był 
Miejski Dom Kultury w Kaletach, które-
mu została wystawiona wysoka ocena za 
organizację. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku Kalety znów będą miały oka-
zję gościć Śląski Okręg Polskiego Związ-
ku Skata w kolejnych Turniejach.  

X Turniej  
Skata Sportowego  

Śląskich Miast i Gmin  
o Puchar Burmistrza  

Miasta Kalety 

Marian Lisiecki 
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Od  września tego roku Pan 
Tadeusz Tarnowski pro-

wadzący ze wspaniałymi sukcesami 
Rock Time w naszym MDK-u prze-
niósł wszystkie dotychczasowe zajęcia 
z innych miejscowości między innymi 
z Miasteczka Śląskiego do Kalet. 
   Bardzo się cieszę, że młodzież nieza-
leżnie skąd pochodzi ma możliwość 
rozwoju swego talentu i pasji w kaletań-
skim Miejskim Domu Kultury. Staram 
się stworzyć doskonałe warunki do cięż-
kiej pracy jak Panu Tadkowi tak i całej 
młodzieży z Kalet i tej przyjeżdżającej 
do nas z ościennych miejscowości. Na-
leży tutaj nadmienić, że grupa Rock 
Time tak jak pozostałe sekcje m.in. 
Miejska Orkiestra Dęta wraz z mażoret-
kami  INEZ, chórem Sonata, artystami 
grupy Inspiracje i grupą MI na ludowo, 
jest dzięki swej widowiskowości oraz 
dynamice wspaniałą promocją i wizy-
tówką naszego miasta i Domu kultury. 
Na pewno po przeprowadzeniu remontu 
pomieszczeń w MDK grupa będzie mia-
ła jeszcze lepsze warunki do ćwiczeń. 
Muszę tu wspomnieć o wielkiej determi-
nacji Pana Tadeusza Tarnowskiego by 
móc pracować tylko w Kaletach, oraz 
ogromnej przychylności Pana burmistrza 
Klaudiusza Kandzi, który wspiera nie 
tylko działania tej grupy, ale całej Kultu-
ry w mieście.  
    W każdy wtorek i czwartek od 
godz.17.00 do 20.00 można zobaczyć 
jak młodzież w różnym wieku ćwiczy na 
sali widowiskowej, albo od razu się za-
angażować i rozpocząć zajęcia . 21 listo-
pada w MDK w Kaletach odbędzie się 
XIII Ogólnopolski Turniej ROCK & 
ROLLA, który dotychczas odbywał się 
w Miasteczku Śląskim.  
   Aby jeszcze bardziej zachęcić dzieci     
i młodzież do tańca rock&rolla proszę    
z uwagą przeczytać tekst obok. 

Działalność  grupy Rock Time 
 
   Wrzesień minął nam błyskawicznie. 
Pewnie dlatego ze dużo się działo. Już 
na samym starcie poproszono nas o kilka 
występów więc od pierwszego treningu 
ostro wzięli śmy się do pracy żeby spro-
stać oczekiwaniom widza :)  

   Jak wiadomo
- krok w tańcu 
to podstawa- 
każdy z nas 
cierpliwie mu-
s ia ł  swo je 
"wydreptać" :)  
Ale, że sam 
krok nie zado-
woli nawet 
najmniej wy-

magającego widza i w sumie nas samych 
również, rozpoczęliśmy przygotowania 
do naszej ulubionej części akrobatycz-
nej. Nasi początkujący tancerze dosyć 
sceptycznie podchodzili do tego, jednak 
jak wiadomo- strach ma wielkie oczy. Po 
pierwszym "biodrze" czy "atomie" lęk 
minął i pozostała tylko przyjemność  

    Świetnie przygotowani wyruszyliśmy 
wałczyć o Puchar Prezydenta Zawiercia 
w V Grand Prix w Rock & Rollu. Po-
wiem tylko tyle: Rozgromiliśmy konku-
rencję!!! Do finału na 6 możliwych 
miejsc trafiło 6 naszych par ! I miejsce 
Patrycja Wienczek i Tadeusz Tarnowski 

II miejsce Karina Bronder i Adrian Ka-
lus III miejsce Karolina Gruner i Daniel 
Wojtyra IV miejsce Julia Swoboda           
i Daniel Ledwoń V miejsce Katarzyna 
Bodora i Krystian Chmielorz VI miejsce 
Patrycja Płonka i Damian Bulski Puchar 
Publiczności trafił do Kariny Bronder      
i Adriana Kalusa. 

     Nie spoczywa-
jąc na laurach już 
na kolejnych za-
jęciach uczyliśmy 
się układu, który 
zaprezentowali-
śmy uczniom ze 
szkół podstawo-
wych i gimna-

zjum w Kaletach i Koszęcinie. W ten 
sposób chcieliśmy zachęcić dzieci i mło-
dzież do udziału w naszych zajęciach. 
Co więcej udało się! Odzew był natych-
miastowy. Na treningu pojawiło się 6 
nowych osób. Pod koniec miesiąca rów-
nież nie próżnowaliśmy. 27 września 
nasza grupa wzięła udział w koncercie 
charytatywnym w Świerklańcu, podczas 
którego zbierano fundusze na protezę dla 
Rolanda. Z cala pewnością ten miesiąc 
możemy zaliczyć do udanych :)  

Marian Lisiecki  Tadeusz Tarnowski 

ROCK TIME wył ączną marką Miasta Kalety  

przygotowywanych przez miej-
scowego kucharza. Dodatkową atrakcją 
było góralskie wesele, które w tym dniu 
się tam odbywało. 
    Po krótkim czasie nastąpiła żywioło-
wa integracja z gośćmi wesela, co po-
skutkowało naprzemiennym koncertem 
pieśni góralskich i śląskich. 
    Niedziela, był to dzień przeznaczony 
wyłącznie na spacery i zwiedzanie, każ-
dy według własnej woli. Spacerowali-
śmy więc po Krupówkach, zwiedzaliśmy 
kościółek drewniany Matki Bożej Czę-
stochowskiej przy cmentarzu zabytko-

wym na Pęksowym Brzysku, na którym 
są pochowani artyści góralscy i zasłuże-
ni dla Podhala, wjechaliśmy na Guba-
łówkę i zrobiliśmy zakupy na targu gó-
ralskim. 
    W drodze powrotnej podjechaliśmy 
jeszcze do Sanktuarium Matki Bożej 
Jasnogórskiej na Bachledówce na Pod-
halu, aby pomodlić się w jednym z pięk-
niejszych kościołów w Polsce.  
    Bardzo dziękujemy Dyrektorowi 
MDK Kalety za współfinansowanie na-
szej wycieczki. 
    Obecnie na naszych poniedziałko-

wych próbach w MDK uczymy się no-
wego repertuaru, który będziemy przed-
stawiać okazjonalnie jeszcze w tym oraz 
przyszłym roku. Już niedługo rozpocz-
niemy przygotowania do kolejnego 
okresu kolędowego. Jest to okazja dla 
chętnych spróbowania swych sił w śpie-
wach chóralnych, gdyż utwory kolędowe 
są łatwe do zapamiętania i przyjemne     
w śpiewaniu. 
    Zapraszamy chętnych na próby         
w każdy poniedziałek o godz. 16.00 do 
MDK. 

Bogdan Łazaj 
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Jacek Lubos 

W  dobrych nastrojach udali się na zasłużo-
ny piłkarski wypoczynek piłkarze Unii. 

Dwie pewne wygrane w meczach ligowych          
i zwycięstwo w Pucharze Polski pozwalają opty-

mistycznie myśleć  o piłkarskiej wiośnie. 
    17  października Unici pokonali wysoko, bo aż 5:1, na wła-
snym boisku rezerwy Skry Częstochowa . Tydzień później 
wrócili na tarczy z Psar, gdzie po zaciętym boju ulegli nie-
znacznie 2:3 tamtejszemu Orłowi. 31 października z bagażem 
siedmiu goli wyjechała ze stadionu przy ul. Fabrycznej Li-
swarta Popów (7:2),  a 7 listopada zespół trenera Lebka za-
kończył rundę wygraną 2:0 z Pilicą w Koniecpolu. 
   Obecnie Unia zajmuje w tabeli wysokie czwarte miejsce 
mając aż 7 punktów przewagi nad piątą Wartą Mstów i tylko 
4 punkty straty do liderującej Sparty Lubliniec. 
    Piłkarską jesień  Unia zakończyła w Kochcicach wygrywa-
jąc w ćwierćfinale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu       
z miejscowym Mechanikiem 3:1. Wiosną w półfinale tych 
rozgrywek Unici spotkają się z Liswartą Lisów. 
   

Udany koniec rundy Małapanew nad kreską 

K oniec piłkarskiej jesieni przyniósł nieco 
spokoju drużynie Małejpanwi z Kuczowa. 

Wygrane z rezerwami MLKS Woźniki i LKS 
Hadra pozwoliły zespołowi prezesa Nowaka wy-

dostać się ze strefy spadkowej, jednak przewaga nad zespo-
łami znajdującymi się w tabeli bezpośrednio za nią nie jest 
wcale bezpieczna.   
    18 października w Strzebiniu Małapanew (grająca na tamtej-
szym boisku w roli gospodarza) przegrała z liderującą Wartą 
Kamieńskie Młyny, która  zdaje się pewnie zmierzać ku wio-
sennemu awansowi do okręgówki (13 spotkań– 13 zwycięstw), 
1:4. 25 października drużyna z Kuczowa rozprawiła się bardzo 
pewnie w Woźnikach z rezerwami MLKS wygrywając aż 6:0. 
Małapanew wykorzystała tym samym wyraźny kryzys młodego 
zespołu z Woźnik, który tydzień później uległ w gminnych der-
bach Warcie Kamieńskie Młyny aż… 0:19.  
    Rundę jesienną gracze Małejpanwi zakończyli w Strzebiniu 
ostrym strzelaniem podczas meczu z sąsiadem w tabeli– LKS-
em Żwirexem Hadra. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:2.  

D nia 17 października br. odbył się 
na Księżej Górze w Radzionko-

wie I Sztafetowy Maraton Miast            
i Gmin, gdzie miasto Kalety reprezen-
towała drużyna: "Kalycki Team"      
w składzie: Bogdan Łazaj, Agnieszka 
Stańczyk, Marcin Wichary, Tomasz 
Stańczyk i Marcin Machoń (taka była 
kolejność startu).  
    Po bardzo ostrej i zaciętej walce zaję-
liśmy bardzo dobre 9 miejsce (na 43 
drużyny) z czasem 3 godz. 4 min. i 39 
sek.  
    Konkurencja była bardzo mocna, star-
towało wielu znakomitych zaawansowa-
nych biegaczy mających wiele sukcesów 
na różnych dystansach. W zawodach 
brał również udział były minister spra-
wiedliwości Borys Budka - maratoń-
czyk, który reprezentował zabrzańską 
drużynę - drużyna pana ministra wygrała 
całe zawody. Najwięcej drużyn wystawi-
ła Miechowicka Grupa Biegowa - 12 
drużyn, BTM RUNNERS Bytom - 5 
drużyn, gospodarze Cidry Lotają miały 5 
swoich drużyn. Szkoda, że w Kaletach, 

mimo, że mamy wielu biegaczy, co wi-
dać na co dzień, zebraliśmy tylko jedną 
5-cio osobową drużynę.  
   W tym miejscu pragniemy podzięko-
wać Panu Burmistrzowi Klaudiuszowi 
Kandzi za zakupienie nowych koszulek   
z nadrukiem reklamującym nasze miasto 
oraz opłacenie opłaty wpisowej oraz 
Panu Jackowi Lubosowi za pomoc orga-
nizacyjną.  
   Impreza 
była dobrą 
okazją do 
promocji mia-
sta, jak też      
i do tego, aby 
zobaczyć, jak 
organizuje się 
zawody, któ-
rych długo się 
nie zapomina, 
a które przy-
ciągają swoją 
atrakcyjnością 
rzesze miło-
śników biega-

nia. Wielki szacunek należy się organi-
zatorom tych zawodów, w tym także  
Burmistrzowi miasta Radzionków, który 
także biegał w tych zawodach.  
   Była to debiutancka impreza tego typu 
organizowana przez MOSiR Radzion-
ków i wspaniale im to wyszło. Pozdra-
wiamy wszystkich miłośników biegania. 
        

Biegacze promują Miasto Kalety   

Bogdan Łazaj 
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IV Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Kalety 

W  środę, 11 listopada, w Zielonej 
odbył się czwarty już z kolei 

Bieg Niepodległości.  
    Na starcie pojawiło się 45 zawodni-
ków reprezentujących Kalety, a tak-
że  m.in. Radzionków, Świerklaniec, 
Bytom, Piekary Śląskie, Miasteczko 
Śląskie, Tarnowskie Góry, Piekary Ślą-
skie, Cynków i Woźniki. 
   Biegacze mieli do pokonania dy-
stans  o długości 9,87 kilometra, a trasa 
została poprowadzona ścieżkami leśny-
mi wokół zbiorników w Zielonej z metą 
przy wiacie na wale. 
   Pętlę najszybciej pokonał zwycięzca 
ubiegłorocznego biegu- Tomasz Jusz-
czak z Tarnowskich Gór, który pojawił 
się na mecie z czasem 37 minut i 31 se-
kund. Pół minuty po nim przybiegł Filip 
Krauze z Piekar Śląskich (38,02), zaś 

trzeci był Łukasz Tomaszewski 
(Tarnowskie Góry, 38,17). 
    Wśród pań ponownie bezkonkurencyj-
na okazała się Agnieszka Stańczyk           
z Kalet (46,38), miejsce drugie w klasy-
fikacji ogólnej zajęła Beata Mazgaj 
(T.Góry 49.04), zaś trzecia była Izabela 
Tomaszewska (T. Góry 49,53). 
    Po biegu wszyscy uczestnicy oraz 
goście mieli okazję zregenerować siły 
delektując się niepowtarzalnym smakiem 
pieczonej przy ognisku kiełbasy. Gospo-
darze- biegacze z grupy "O co Biega       
w Kaletach"- zaserwowali gościom wła-
sne domowe wypieki oraz kawę.  
    Dekoracji zwycięzców dokonali: bur-
mistrz Klaudiusz Kandzia, poseł Tomasz 
Głogowski, przewodniczący Rady Miej-
skiej Eugeniusz Ptak oraz rani: Janina 
Perz, Alojzy Rupik i Mirosława Potem-

pa.  
    Biegacze, którzy wywalczyli w swo-
ich kategoriach miejsca 1-3 otrzymali 
okolicznościowe puchary, zaś wszyst-
kich uczestników obdarowano dyploma-
mi uczestnictwa oraz, tradycyjnie już, 
biało- czerwonymi kotylionami- wyko-
nanymi specjalnie na tę okazję przez 
kierowniczkę Świetlicy Środowiskowej 
"Przystań" - Panią Monikę Ulbricht. 
    Imprezę, którą przygotował i przepro-
wadził we współpracy z radnym Anto-
nim Jeżem oraz dziewczynami pomaga-
jącymi przy logistyce-  Mileną Krus, 
Martą Kamińską, Pauliną Swobodą, San-
drą Pilarską i Dominiką Bern- Jacek 
Lubos, zakończyło pamiątkowe zdjęcie 
całej grupy biegaczy, ich rodzin, organi-
zatorów oraz przybyłych na dekorację 
władz miasta.   

 

Kategorie i miejsca: 

K1 

1. Beata Mazgaj 

2. Monika Wąsińska 

3. Katarzyna Topa 

K2 

1. Agnieszka Stańczyk 

2. Izabela Borowiecka 

K3 

1. Izabela Tomaszewska 

2. Izabela Wręczycka 

3. Grażyna Mazgaj 

M1 

1. Filip Krauze 

2. Łukasz Tomaszewski 

3. Adam Gutowski 

M2 

1. Tomasz Juszczak 

2. Rafał Wachla 

3. Marcin Machoń 

 
M3 
1. Bogdan Łazaj 
2. Tomasz Terech 
3. Tomasz Stańczyk 

Jacek Lubos 
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Kaletańskie obiekty sportowe wzorem dla innych miast   

W  związku ze wzrastającym zainteresowaniem naszych mieszkańców spędzaniem wolnego czasu aktywnie oraz      
w trosce o zdrowie naszych najmłodszych, w ostatnich latach Miasto wykonało gruntowne remonty kaletańskich 

obiektów sportowych.  
    Jako pierwszy, zmodernizowany został Miejski Stadion Sportowy, na którym wykonano prace polegające na remoncie istnie-
jącej bieżni, boiska wielofunkcyjnego oraz trybun. Jednocześnie została wykonana termomodernizacja budynku sportowego 
wraz z montażem instalacji solarnej do produkcji ciepłej wody użytkowej. Ponadto utwardzono teren oraz wymieniono ogro-
dzenie od strony ul. Fabrycznej.  

TAK WYGL ĄDAŁ MIEJSKI STADION SPORTOWY 
JESZCZE KILKA LAT TEMU..   

...A TAK WYGL ĄDA DZI Ś  

BUDYNEK GOSPODARCZY PRZED REMONTEM   BUDYNEK GOSPODARCZY PO REMONCIE   

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZED REMONTEM   BOISKO WIELOFUNKCYJNE PO REMONCIE   

BIEŻNIA PRZED REMONTEM   BIEŻNIA PO REMONCIE   
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BOISKO W KUCZOWIE PRZED REMONTEM   BOISKO W KUCZOWIE PO REMONCIE   

    W chwili obecnej trwają prace remontowe obiektu sportowego położonego przy ul. Paderewskiego 93 w Kaletach – Kuczo-
wie. Wykonano już nową murawę wraz z montażem profesjonalnego systemu nawadniania firmy „Perrot” oraz zamontowano 
piłkochwyty. Ustawione zostało także ogrodzenie obiektu sportowego w celu zabezpieczenia go przed dziką zwierzyną. Równo-
cześnie trwają prace mające na celu wykonanie remontu boiska wielofunkcyjnego.  

NOWE OGRODZENIE BOISKA W KUCZOWIE  SYSTEM NAWODNIENIA BOISKA W KUCZOWIE   

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W KUCZOWIE 
 W TRAKCIE REMONTU   

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W KUCZOWIE PRZED 
REMONTEM    

   W przyszłości Miasto Kalety planuje wykonać remont ostatniego obiektu sportowego, jakim jest boisko wielofunkcyjnego 
znajdujące się na terenie Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach – Miotku. Mamy nadzieję, że wyremontowane obiekty sporto-
we na terenie Kalet będą na długo służyć naszym mieszkańcom.  

Agnieszka Kwoka 

TEREN PRZED BRUKOWANIEM   TEREN PO WYBRUKOWANIU   
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Marek Parys 

Marek Parys 

Remont boisk LKS Małapanew Kuczów zakończony.  
Relacja z odbioru technicznego obiektu sportowego w Kuczowie   

5  listopada 2015 r., na obiekcie 
sportowym przy ul. Paderew-

skiego 93 w Kaletach odbył się oficjal-
ny odbiór techniczny projektu pn. 
Remont murawy boiska piłkarskiego 
oraz boiska wielofunkcyjnego Ludo-
w e g o  K l u b u  S p o r t o w e g o 
"Małapanew" Kuczów.  
   W odbiorze, prócz przedstawicieli wy-
konawcy, udział wzięli: posłowie na 
Sejm RP Tomasz Głogowski i Barbara 
Dziuk, prezes WFOŚiGW w Katowicach 
Andrzej Pilot, burmistrz miasta Kalety 
Klaudiusz Kandzia, przewodniczący 
Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak wraz      
z radnymi: Ireną Nowak, Teresą Mryka, 
Alojzym Rupikiem, Krzysztofem Rogo-
czem; prezes LKS Małapanew Kuczów 
Stanisław Nowak, radny ubiegłej kaden-
cji Rady Miejskiej Zygmunt Mirowski 
oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 
    Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 
w swoim przemówieniu podziękował 
wszystkim osobom zaangażowanym w 
pracę przy projekcie po czym zaprosił do 
symbolicznego przecięcia wstęgi. Wyda-
rzenie uświetnił występ artystyczny 
dzieci z Zespołu Szkół i Przedszkola      
w Kaletach Miotku oraz krótki, pokazo-
wy mecz piłki nożnej w wykonaniu naj-
młodszych.  
    Gościom zaprezentowany został rów-
nież nowoczesny system nawadniania 
boiska, jaki został zamontowany pod 
murawę boiska piłkarskiego.  
    Realizacja przedsięwzięcia możliwa 
była dzięki dofinansowaniu w kwocie 
blisko 300.000 złotych jakie Miasto Ka-

lety pozyskało z Mi-
nisterstwa Sportu          
i Turystyki.  
    W ramach zadania 
wykonany został 
remont murawy bo-
iska piłkarskiego, 
(wyrównanie podło-
ża wraz z ułożeniem 
nowej trawy) oraz 
remont boiska wielo-
f u n k c y j n e g o 
(wymiana zniszczo-
nej nawierzchni as-
faltowej na tartanową         
z montażem wyposa-
żenia) znajdującego 
się na terenie klubu 
LKS Małapanew 
Kuczów. Wykonano 
również piłkochwyty 
przy boisku piłkar-
skim oraz wymienio-
no istniejące oświe-
tlenie. Remont boisk 
LKS Małapanew 
Kuczów był kolejną 
inwestycją w infra-
strukturę sportową na 
terenie Miasta Kale-
ty, która gwarantuje 
szeroki dostęp miesz-
kańcom i młodzieży 
do aktywnego wypo-
czynku oraz upraw-
niania sportu.  

Od 1 stycznia 2016 r. w Kaletach przez 4 dni w tygodniu 
będzie działała bezpłatna pomoc prawna   

W  trakcie prowadzonych prac 
związanych z realizacją termo-

modernizacji budynku Urzędu Miej-
skiego w Kaletach wymieniona została 
również kamera, która za pośrednic-
twem strony internetowej kalety.pl 
przekazywała obraz z centrum miasta 
oraz odcinka ul. 1 Maja.  
   Nowa kamera  obraz duży wyższej ja-
kości od obrazu prezentowanego przez jej 
poprzedniczkę. Kamera wchodzi w skład 
sytemu monitoringu miejskiego czuwają-
cego nad bezpieczeństwem mieszkańców.  

Nowa kamera z widokiem 
na ul. 1 Maja oraz  

centrum miasta  

Od  początku 2016 roku, na 
terenie całej Polski zacznie 

funkcjonować system darmowych 
porad prawnych.  
    Jest to rezultat wejścia w życie usta-
wy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłat-
nej pomocy prawnej oraz edukacji praw-

nej, przygotowanej w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. System zagwarantuje 
nieodpłatny dostęp do porad prawnych 
na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt 
często występującą w naszym kraju ba-
rierę finansową do korzystania z profe-
sjonalnej usługi prawnej.  
    Pomoc prawna świadczona będzie 
osobom spełniającym warunki zawarte 
w w/w ustawie.  
    W naszym mieście porady prawne 
udzielane będą w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kaletach przez 4 dni        
w tygodniu. O szczegółach powiadomi-
my wkrótce.  

Marek Parys 
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Dariusz Szewczyk 
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

21 listopada w Miejskim Domu Kultury odbędzie się XII Ogólnopolski Turniej rock’n’rolla o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

29  października 2015 r., w Zarządzie Dróg Woje-
wódzkich w Katowicach burmistrz miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia uczestniczył w podpisaniu umowy          
z wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej prze-
budowy drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstocho-
wa - Tarnowskie Góry.  
   Wykonawca opracowania, firma WYG International Sp.z o.o 
zobowiązała się wykonać zamówienie w ciągu 12 miesięcy.  
    W drodze konsultacji społecznych, Miasto Kalety będzie 
wnioskować o to, aby w dokumentacji projektowej została 
uwzględniona budowa chodników oraz zatoczek przy przystan-
kach autobusowych na odcinku drogi przebiegającej przez 
Miotek.  

Podpisano umowę z wykonawcą opracowania przebudowy drogi wojewódzkiej 908  
Częstochowa - Tarnowskie Góry  

W miesiącu grudniu otwarty zostanie w Miejskim Domu Kultury Dzienny Dom Pomocy „SENIOR– WIGOR”. 

 
    10 listopada br. w Katowicach władze 
powiatu podpisały z przedstawicielami 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej aneks do 
porozumienia z kwietnia 2013 roku         
o dofinansowaniu przez WFOŚiGW 
realizacji zadania pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kalety - Kuczów i Miotek wraz z od-
wodnieniem drogi powiatowej nr 3248 
S.”  
  „Aneks dotyczy zmiany wysokości 
dofinansowania oraz zakresu rzeczowe-

go i harmonogramu wykonania prac. 
Dzięki jego podpisaniu, już w najbliż-
szych dniach Zarząd Dróg Powiatowych 
uruchomi procedurę przetargową na wy-
łonienie wykonawców robót, które są 
zadaniem powiatu. W dwóch kolejnych 
latach – 2016 i 2017 powiat wykona 
odwodnienie drogi powiatowej (ulicy 
Paderewskiego w Kuczowie i Miotku) 
poprzez wybudowanie kanalizacji desz-
czowej. Ponadto przewidziana jest prze-
budowa chodnika i remont nawierzchni 
jezdni w ciągu ul. Paderewskiego w Ku-
czowie” – czytamy na stronie powiatu.   

Niebawem ruszy wsparta przez Miasto Kalety kwotą 284 tysięcy złotych pomocy      
budowa kanalizacji deszczowej w Kuczowie i Miotku  

(Dokończenie ze str. nr 1) 

Marek Parys 

OGŁOSZENIE O PRACĘ 
Urząd Miejski w Kaletach przyjmie do pracy w Wodociągach Miejskich       

pracownika na stanowisko przy utrzymaniu sieci. 
Wymagania: 
• uprawnienia i praktyka przy obsłudze koparki/ koparko– ładowarki, 
• podstawowa znajomość zagadnień związanych z siecią wodociągową,  
• dyspozycyjność. 
 Zainteresowanych prosimy o składanie podań (koniecznie z kontaktowym    
numerem telefonu) osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, bądź wysyła-
nie mailem pod adres: sekretariat@kalety.pl    
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MATERIAŁ PŁATNY 

UWAGA! 
Od 15 października obowiązuje nowy cennik ogłoszeń i reklam zamieszczanych 

w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety 

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050/169/2015 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15.10.2015 r. zmieniły się obowiązujące  
ogłoszeniodawców i reklamodawców umieszczających anonse bądź  reklamy w Biuletynie Informacyjnym. 
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MATERIAŁ PŁATNY MATERIAŁ PŁATNY 

Kalety, ul. Gwoździa 25 

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 


