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Klaudiusz Kandzia 

Po  przeprowadzonym na zlecenie 

Miasta Kalety badaniu wody, 
Po w ia t o w a  St a c j a  Sa n i t a rno -

Epidemiologiczna w Bytomiu poinformo-

wała, że woda w  Zielonej jest przydatna 

do kąpieli. Od 2 lipca uruchomione zo-

stanie strzeżone przez ratownika, miejsce 

zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. 
Ratownik czuwał będzie nad bezpieczeń-

stwem pływających w każdy weekend do 

28 sierpnia włącznie. 
    Tak samo jak w latach ubiegłych funk-

cjonować będzie również wypożyczalnia 

sprzętu wodnego, w tym roku rozszerzona 

o deski SUP. Na stronie nr 15 zamieszcza-

my cennik wypożyczeń. Zachęcamy do 

weekendowego wypoczynku na łonie natu-

ry w Zielonej!  

Niebawem rozpoczęcie        

sezonu  w Zielonej 

21  czerwca 2016 r., Rada Miej-

ska w Kaletach jednogłośnie 
udzieliła absolutorium burmistrzowi 

miasta Klaudiuszowi Kandzi za wy-

konanie budżetu za 2015 rok.  
    Jest to wyraz pełnej akceptacji dla 

działań władz Miasta: burmistrza i służb 

finansowych, a zarazem potwierdzenie, 

że gospodarka finansowa - obrazująca 

rozwój Miasta - jest prawidłowa. 

    Radni przed przystąpieniem do głoso-

wania zapoznali się z wnioskiem, jaki 

przygotowała Komisja Rewizyjna w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmi-

strzowi Miasta Kalety za 2015 r. Żadna 

z komisji stałych nie wniosła uwag. 

Wniosek ten został również pozytywnie 

zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Katowicach. 

     Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 

podziękował radnym za kolejny jedno-

głośny mandat zaufania. Podkreślił, że 

kwestia wypełnienia zobowiązań budże-

towych to nie tylko jego zasługa, bo 

udział w tym mieli wszyscy pracujący 

dla dobra naszego miasta. Bez właści-

wego współdziałania organu stanowią-
cego i wykonawczego Samorząd nie 

mógłby prawidłowo funkcjonować, jed-

nak dzięki owocnej współpracy, Kalety 

mogą dalej się rozwijać. 

Kolejne jednogłośne absolutorium dla Burmistrza 
Klaudiusza Kandzi 

Kolejne miliony unijnych pieniędzy na koncie Miasta  

Na  konto Miasta Kalety wpły-

nęła w miesiącu czerwcu 
kwota 2 134 303,63 PLN, wynikająca 

z refundacji dla Miasta Kalety wcze-

śniej poniesionych nakładów finanso-

wych poprzez dofinansowanie pro-

jektu pn.: Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Kaletach Drutarni.  
    Miasto Kalety złożyło wniosek         

w ramach działania 5.1 Gospodarka 

Wodno - ściekowa w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 

jednak wniosek nie uzyskał dofinanso-

wanie lecz znalazł się na liście rezerwo-

wej. Dla Kalet pojawiła się jednak szan-

sa na realizację tego zadania z udziałem 

środków zewnętrznych. Władze samo-

rządowe sięgnęły po dotację i nisko-

oprocentowaną pożyczkę z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska      

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

    W bieżącym roku w ramach oszczęd-

ności jakie pozostały z realizacji 7 let-

niego RPO miasto Kalety uzyskało 

zwrot poniesionego wkładu własnego    

z realizacji tej inwestycji.  

ZDJĘCIE 

Z  

SESJI 

Małgorzata Mazur 
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Relacja z XVIII Dni Kalet 

T radycyjnie już, jak co roku, po 

raz osiemnasty, w czerwcowy 

weekend odbyły Dni Kalet.  
    Świętowanie rozpoczęło się w piątko-

wy wieczór Plenerowym Turniejem 

Rock and Rolla SWING SHOW. Orga-

nizatorem turnieju był Tadeusz Tarnow-

ski oraz Grupa Rock Time działająca 

przy MDK Kalety. Do zawodów zgło-

szonych było 21 par. I miejsce zajęła 

para Karina Bronder i Adrian Kalus       

z grupy Rock Time MDK Kalety, II 

miejsce Karolina Gruner i Daniel Wojty-

ra, a III miejsce Renta Kot i Michał 

Woźnica. Nagrodę Publiczności otrzy-

mali Lenka Dudek i Dominik Gros. Był 

to już czwarty turniej zorganizowany     

w Kaletach. W tej edycji tancerzom na 

żywo przygrywał zespół THE FIRRE-

BALLS z Czeskiego Brna. Na zakończe-

nie pierwszego dnia imprezy zagrał ze-

spół Great Line.  

    Sobota rozpoczęła się zabawami i 

konkursami dla najmłodszych. Na bo-

isku przy Publicznej Szkoły Podstawo-

wej Nr 1, obok kompleksu Orlik, roze-

grany został turniej siatkówki plażowej. 

Sobotnie popołudnie upłynęło     w kli-

matach sportowo biesiadnych. W pierw-

szej kolejności na murawę boiska stadio-

nu miejskiego, przy akompaniamencie 

Miejskiej Orkiestry Dętej i tacach Mażo-

retek INEZ, wybiegli zawodnicy KS 

UNIA Kalety, którzy zmierzyli się z 

drużyną Ruchu Chorzów – wynik 0:4. 

Spotkanie towarzyskie rozegrane zostało  

w związku z przypadającą na 2016 rok 

rocznicą 95-lecia działalności Klubu 

Sportowego Unia Kalety. Następnie ro-

zegrany został mecz piłki nożnej samo-

rządowców POLSKA – CZECHY. Mecz 

zakończył się bezbramkowym remisem. 

     Dalszą cześć programu uatrakcyjnili 

artyści znani na co dzień z występów na 

antenie Radia Piekary podczas koncertu 

z okazji obchodów 20 rocznicy istnienia 

piekarskiej rozgłośni. Bezpośrednio po 

zakończonej biesiadzie z Radiem Pieka-

ry przyszedł czas na występ gwiazdy 

wieczoru Śląskiej Grupy Folkowej FRY-

NA. Sobota zakończyła się zabawą ta-

neczną z zespołem BARNEY & MIRO, 

który zachęcił do tańca wszystkich zgro-

madzonych na stadionie.    

    W niedzielę, trzeciego i zarazem 

ostatniego dnia XVIII Dni Kalet, wcze-

snym rankiem o godz. 8.00 w pobliskim 

Ichtioparku rozegrane zostały zawody 

wędkarskie dla dzieci zorganizowane 

przez PZW MDK koło Kalety. W na-

miocie głównym rozpoczęły się zmaga-

nia szachistów i skacistów walczących    

w Turnieju  Puchar Burmistrza Miasta 

Kalety. Popołudniem na głównej scenie, 

królowały przedszkolne przeboje w wy-

konaniu wokalistów i wokalistki z Miej-

skiego Przedszkola w Kaletach 

podczas Minifestiwalu Piosenki 

Dziecięcej Przedszkolaków, prze-

platany tańcem szóstoklasistek 

PSP Nr 1. 

     W kolejnych punktach progra-

mu artystycznego Dni Kalet za-

prezentowały się grupy wokalne   

i taneczne działające na co dzień 
przy Miejskim Domu Kultury     

w Kaletach. Ze specjalnym wy-

stępem na ludowo zaprezentowa-

ła się Grupa Wokalna MI. Ta-

neczne umiejętności zaprezento-

wały mażoretki z grupy Mała 

INEZ. Bezpośrednio przed kon-

certem gwiazdy wieczoru odbył 

się pokaz Rock ‘n’ Rolla grupy 

ROCK TIME.  

    Równolegle z występami arty-

stycznymi odbywającymi się na 

stadionie przy ul. Fabrycznej, fani 

piłki nożnej mogli podziwiać 
MATERIAŁ PŁATNY 
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 pierwsze w historii zwycięstwo na Mistrzostwach Europy re-

prezentacji Polski w STREFIE PLENEROWEGO EURO 2016 

w Leśnym Zakątku Śląska.  

    Na zakończenie tegorocznych Dni Kalet przyszedł czas na 

długo oczekiwany koncert Gwiazdy XVIII Dni Kalet, czyli 

grupy BACIARY. Górale z Podhala zgromadzili na stadionie 

rzeszę fanów – w tym również wiele osób które odwiedziły w 

tym dniu naszą miejscowość. 
Sponsorami XVIII Dni Kalet byli:  

 - Z.P.H.U. MAŁRO 

-  Restauracja Gościnna,  

- Zakłady Masarskie Więcek,  

- MEBLE WANAT – z Woźnik,  

      - Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe Henryk Mryka,  

- Restauracja Figaro, 

- AUTO SHOŁ Stacja Paliw DELFIN, 

-  JAN-TRANS Janusz Stróżyk,  

- P.P.H.U IWROM Roman Gansiniec, 

- Zakład Betoniarsko - Kamieniarski Grzegorz Krupa, 

- Z.U.H. PIASKAM Bernadeta Krupa, 

- PROTONET z Piekar Śl.,  

- W&H – Wojciech Pilarski,  

- Firma Cateringowa DUOFEST CATERING,  

- DARO INSURANCE – Lubliniec, 

- Apartamenty „CZTERY PORY ROKU” z Kościeliska. 

    Patronat medialny sprawował Tygodnik Gwarek, Dziennik 

Zachodni, Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety, Radio Piekary 

oraz TG Stacja. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzial-

ni byli strażacy z OSP Kalety – którym z tego miejsca serdecz-

nie dziękujemy, a także firma ochroniarska ZEFIR z Koszęci-

na.  

     Organizacją Dni Kalet kierował dyrektor Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach Marian Lisiecki, zaś w ich przygotowanie 

czynnie włączyli się członkowie Klubu Sportowego Unia Kale-

ty, za co im serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy 

także do wszystkich mieszkańców oraz gości uczestniczących 

w XVIII Dniach Kalet.   
Marek Parys 

MATERIAŁ PŁATNY 
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Wyrazy współczucia  

dla rodziny i krewnych w związku ze śmiercią 

śp. Wiktora Balbierza,  
         mieszkańca naszego miasta,  jednego z założycieli i długoletniego prezesa Klubu LKS Małapanew Kuczów,  

od 2012 roku  Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety,  

składają: 
 

 burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego  

i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi 

4 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „EkoAktywni 2016”. Laureatami konkursu zostały: 

stowarzyszenie "Nasze Kalety" oraz Szkolny Klub EKOLUBY działający przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach. 

7 czerwca na terenie Ichtioparku odbyło się specjalne wydanie programu Radia Piekary “Muzyczne Klachy”.  

21 maja w Zielonej odbył się rodzinny piknik pn. "Spacer śladami Beco Psa w Leśnym Zakątku Śląska".  

29 maja w Lublińcu zakończył się tegoroczny Rajd Silesia. Puchar Burmistrza Miasta Kalety zdobył  patrol 38 Grunwaldzkiej 

Beskidzkiej Gromady Zuchowej. 

24 maja w pałacu w Rybnej odbyło się powiatowe święto strażaków. Odznaczeni zostali na nim m.in. członkowie OSP Kalety. 

Brązowy Medal za zasługi dla Pożarnictwa odebrał druh Grzegorz Spałek, Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymał 

druh Czesław Janczyk. Krzyżem Świętego Floriana ZOP ZOSP RP odznaczeni zostali Herbert Gasch oraz Alfred Myrcik. 

W dniach 10-12 czerwca, na terenie Ichtioparku odbył się zjazd caravaningowców.  

18 maja dla uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor w Kaletach został zorganizowany wyjazd na I Dzień Seniora Akty-

wnego Artystycznie, który odbył  się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. 

1 czerwca w kaletańskich świetlicach środowiskowych i szkołach świętowano „Dzień Dziecka”.   

12 czerwca Zarząd Koła PZW Kalety, we współpracy z Miejskim Domem Kultury i Miastem Kalety zorganizował po raz kolej-

ny tradycyjne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.  

9 kwietnia działająca przy MDK Kalety grupa RockTime wystąpiła na Mistrzostwach Polski Boogie Woogie w Zielonej Górze 

18 maja w Miejskim Domu Kultury odbył się wieczór  poetycki naszych lokalnych poetów. Swoje wiersze zaprezentowali:    

Anna Dudek, Laurencja Wons,  Maria Rogocz i Zygfryd Galios. 

21 maja w Lubawie odbył się kolejny, siódmy już z kolei, Festiwal Miast Cittaslow. Gospodarzem przyszłorocznego Festiwalu 

będzie Miasto Kalety. 

8 czerwca Miasto Kalety oddało do użytku utwardzone miejsce postoju pojazdów przy ul. Orzeszkowej w Kaletach – Miotku. 

20 maja dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach

-Miotku przy ulicy Orzeszkowej i ulicy Ogrodowej.  

10 czerwca odbył się odbiór końcowy robót związany z wykonaniem przebudowy ul. Młyńskiej w  Kaletach-Mokrusie.  

30 maja w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

W dniach 10-12 czerwca odbyły się XVIII Dni Kalet. 

21 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS 

Wyrazy współczucia  

dla rodziny i krewnych w związku ze śmiercią 

śp. Jana Szołtysika 
         mieszkańca naszego miasta,  byłego prezesa, członka zarządu klubu KS Unia Kalety oraz   

wieloletniego działacza sportowego, 

składają: 
 

 burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego  

i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi 
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Zygmunt Mirowski 

Agnieszka Kwoka 

Puchar Burmistrza Miasta Kalety dla patrolu 38 Grunwaldzkiej  
Beskidzkiej Gromady Zuchowej  

29  maja w Lublińcu zakończył 

się tegoroczny Rajd Silesia- 

impreza cykliczna, największe przed-
sięwzięcie edukacyjno-turystyczne 

Chorągwi Śląskiej Związku Harcer-

stwa Polskiego.  

    W maju kilkuset turystów przemierza-

ło szlaki Górnego Śląska, aby po 4 

dniach niesamowitej przygody spotkać 
się właśnie w Lublińcu.  

    W rajdzie brali udział harcerze, kluby 

turystyczne, rodziny i nieformalne grupy 

przyjaciół. Była to kolejna niezwykła 

przygoda w mało rozpowszechnionym 

nurcie turystyki kulturowej.  

    Rajd Silesia odbywał się czterema 

trasami. Były wśród nich trasy fabularne, 

trasy wyczynowe i typowo krajoznaw-

cze. Miłośnicy gier fabularnych mogli 

wcielić się w postacie z czasów średnio-

wiecza, podążać śladem zaginionych 

zabytków, dzieł sztuki, 

wziąć udział       w rozwi-

kłaniu złożonej zagadki 

detektywistycznej. Inne 

trasy to zabawa z wyna-

lazkami i tajemniczą al-

chemią, przygodą dla 

miłośników książek Dana 

Browna, czy filmów        

o Indiana Jonesie. Nawet 

osoby zainteresowane 

etnografią i psychologią 
społeczną znalazły na 

Rajdzie coś dla siebie. 

    Burmistrz Miasta Ka-

lety objął nad Rajdem 

honorowy patronat. Tym razem puchar    

z herbem Kalet powędrował w ręce pa-

trolu 38 Grunwaldzkiej Beskidzkiej Gro-

mady Zuchowej. Gratulujemy!  

Spacer śladami Beco Psa w Leśnym Zakątku Śląska  

Foto: Profil Facebook’owy Rajdu Silesia 

(jal)

21  maja w Zielonej odbył się 
rodzinny piknik pn. "Spacer 

śladami Beco Psa w Leśnym Zakątku 
Śląska". Organizatorem imprezy była 
firma ECO LIFE GROUP S.C. ze 
współpracą “Beco Pets” oraz “W Górę 
Bulle” pod patronatem Burmistrza 
Miasta Kalety.  
     Celem pikniku było propagowanie 

zdrowego i ekologicznego stylu życia, 

aktywnego wypoczynku oraz promowa-

nie regionalnych szlaków i miejscowości 

turystycznych.  

    Pogoda dopisała, dopisali też miłośni-

cy psów wraz ze swoimi czworonogami, 

którzy licznie przybyli do naszego mia-
sta, by wspólnie przebyć 9-cio kilome-

trową trasę okalającą zbiorniki wodne w 

Zielonej. Psiaki różnej rasy i maści, ro-

dowodowe oraz zwykłe kundelki, opano-

wały w tym dniu "Zieloną Pętlę". 
Uczestnikiem spaceru mógł być każdy, 
kto ma psa i lubi przebywać z nim na 
świeżym powietrzu. Jedynym warun-
kiem było posiadanie aktualnego za-
świadczenia o szczepieniu pieska prze-
ciw wściekliźnie.  
    Po długiej, leśnej wycieczce była oka-
zja do relaksu. Na zmęczonych spacero-
wiczów czekały wygodne hamaki, ka-
wiarenka i stoisko z kuchnią wege. 
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, 
dla których przeprowadzono ciekawe 
konkursy i animacje, a także zajęcia edu-
kacyjne z certyfikowanym psem terapeu-
tycznym.  

    W ramach imprezy odbył 

się także pokaz psich ak-

tywności sportowych, moż-
na było zasięgnąć porad 

weterynaryjnych, a także 
zrobić sobie pamiątkowe 

zdjęcie ze swoim pupilem 

w plenerowym studio foto-
graficznym.  

    Piknik śladami "Beco 

Psa" się udał– mamy na-

dzieję, że w przyszłym ro-

ku czeka nas druga odsło-

na.   

Nabożeństwo Majowe w Kuczowie  

J ak co roku pod koniec maja w Ku-

czowie pod Krzyżem odbyło się 
nabożeństwo Majowe ku czci Naj-

świętszej Marii Panny.  
    Oprócz mieszkańców dzielnicy, dzieci 

pierwszokomunijnych i sióstr zakonnych 

udział wzięli także inni parafianie ko-

ścioła w Miotku.  

    Nabożeństwo poprowadził 

ksiądz Proboszcz Antoni Swadź-
ba, zaś procesję do Kościoła w 

Miotku śpiewem i modlitwą 
upiększył ksiądz Krzysztof Goc. 

    Dziękujemy wszystkim organi-

zatorom za przystrojenie Krzyża, 

a także za oprawę muzyczną na-

szej orkiestrze pod przewodnic-

twem Prezesa Bogdana Dziuka 

oraz funkcjonariuszom Policji za 

pilotowanie przemarszu pątników. 

Wszyscy udaliśmy się na mszę świętą   
w intencji żywych i zmarłych mieszkań-
ców naszej dzielnicy - Kuczowa. Już 
dziś zapraszamy wszystkich na przyszło-

roczne obchody. 
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Agnieszka Kwoka 

Marek Parys 

Ichtiopark studiem plenerowym „Muzycznych Klachów” Radia Piekary   

7  czerwca  na terenie Ichtioparku 

odbyło się specjalne wydanie pro-
gramu Radia Piekary “Muzyczne Kla-

chy”.  
    Program prowadzony przez Bernadetę 
Kowalską i Arka Wieczorka przyciągnął 
do naszego parku tematycznego wielu 

mieszkańców Kalet - sympatyków tego 

programu. Na scenie prezentowali się 
kaletańscy artyści, a także Ci na co dzień 
znani z różnych audycji prezentowanych 

w Radio Piekary. Dla wszystkich tych, 

którzy nie mogli zjawić się w Ichtiopar-

ku i wziąć udział w imprezie, zaprasza-

my do obejrzenia oficjalnego profilu 

„Muzycznych Klachów” na Facebook’u, 

gdzie, dzięki obszernej fotorelacji, moż-
na prześledzić przebieg spotkania w Ka-

letach.  

W  sobotę 4 czerwca w Ośrodku 

Harcerskim w Chorzowie od-

była się uroczystość wręczenia nagród 

laureatom konkursu „EkoAktywni 

2016”, który skierowany był do orga-

nizacji pozarządowych z województwa 

śląskiego, prowadzących działalność 
proekologiczną o charakterze lokal-

nym i regionalnym.  

    Celem konkursu było zachęcenie or-

ganizacji do dalszego promowania eko-

logii oraz nagrodzenie za dotychczasową 
pracę.  

    Organizatorem był Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. Miło nam poin-

formować, że po raz kolejny laureatem 

konkursu zostało stowarzyszenie "Nasze 

Kalety" zdobywając nagrodę 6.000 zł. 

oraz Szkolny Klub EKOLUBY działają-

cy przy Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Kaletach, 

który za swe działania proekologiczne 

otrzymał nagrodę w wysokości 3.500 zł. 

Stowarzyszenie „Nasze Kalety” zostało 

zgłoszone do niniejszego 

konkursu przez Miasto 

Kalety.  

    W uroczystej gali wrę-
czenia nagród udział wzię-
li przedstawiciele Stowa-

rzyszenia Nasze Kalety: p. 

Anna Gansiniec, p. Alina 

Matlik i p. Małgorzata 

Kulisz oraz przedstawicie-

le Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Kaletach: dy-

rektor Dorota Mańczak i p. 

Ewa Bil ińska wraz            

z uczniami.  Z ramienia 

władz miasta w uroczystości ogłoszenia 

wyników oraz wręczenia nagród wziął 
udział Zastępca Burmistrza Miasta Kale-

ty Dariusz Szewczyk.  

Stowarzyszenie "Nasze Kalety" oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach 

laureatami konkursu "EkoAktywni"  
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W  dniu 24 

maja w Pa-

łacu w Rybnej od-

było się święto stra-

żaków   z powiatu 
tarnogórskiego.  
     Spotkali się tam druhowie z jednostek 

ochotniczych straży pożarnych z miast       

i gmin całego powiatu, w tym druhowie     

z miasta Kalety.  

    Przed rozpoczęciem uroczystości, stra-

żacy złożyli raport Śląskiemu Komendan-

towi Wojewódzkiemu Państwowej Straży 

Pożarnej, nadbrygadierowi Markowi Rącz-

ce. W uroczystości tej wziął również 
udział Pan Zbigniew Meres Prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku 

OSP RP oraz przedstawiciele władz samo-

rządowych miast i gmin z powiatu tarno-

górskiego.  

    Wydarzenie w Rybnej było okazją do 

uhonorowania najbardziej zasłużonych dla 

pożarnictwa strażaków. W bieżącym roku, 

aż czterech druhów ochotników z OSP      

w Kaletach odebrało specjalne odznacze-

nia. Brązowy Medal za zasługi dla Pożar-

nictwa odebrał druh Grzegorz Spałek, 

Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa 

otrzymał druh Czesław Janczyk. Krzyżem 

Świętego Floriana ZOP ZOSP RP odzna-

czeni zostali Herbert Gasch oraz Alfred 

Myrcik. Wyróżniony przez Starostę Po-

wiatu Tarnogórskiego za współpracę z 

Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzy-

sowego, został również mieszkaniec nasze-

go miasta, młodszy kapitan Mariusz So-

śnica, który pełni służbę w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Tarnowskich Górach.  

    Gratulujemy naszym strażakom i dzię-
kujemy za aktywną działalność w Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Kaletach oraz na 

rzecz ochrony przeciwpożarowej miasta 

Kalety.  

Powiatowe Obchody Dnia  
Strażaka w Rybnej  

10  czerwca o godz. 18.30 ofi-

cjalnie otwarty został zlot 
caravaningowców, którzy już po raz 

dziesiąty obrali Miasto Kalety jako 

miejsce na trzydniowy postój. Tym 

razem bazą przyczep campingowych 

stał się kaletański Ichtiopark, nazwa-

ny przez organizatorów zlotu 
„kaletańskim morzem”.  
    Oficjalnego otwarcia tegorocznego 

spotkania dokonał Klaudiusz Kandzia - 

Burmistrz Miasta Kalety wraz z Euge-

niuszem Ptakiem - Przewodniczącym 

Rady Miejskiej w Kaletach, którzy 

wręczyli każdej z trzydziestu przyby-

łych załóg materiały promocyjne         

o naszym mieście. Uczestnicy zlotu 

mogli również skorzystać z atrakcji 

XVIII Dni Kalet, które w tym czasie 

odbywały się na sąsiednim stadionie 

miejskim.  

    Składamy serdeczne podziękowania 

Państwu Alicji i Jackowi Uliczkom za 

koordynację wydarzenia i opiekę nad 

uczestnikami zlotu.  

Ichtiopark gościł caravaningowców z całego kraju  

S trzałem w dziesiątkę okazało się 
uruchomienie strefy plenerowego 

Euro 2016 w naszym mieście. Naj-

większą popularnością cieszyły się, 
jak dotychczas, mecze Polska – Irlan-

dia i Polska– Niemcy.  
    Wspólne, często rodzinne, plenerowe 

kibicowanie, wszechobecne biało czer-

wone akcenty oraz radość z pierwszego 

w historii zwycięskiego meczu polskiej 

reprezentacji na Mistrzostwach Europy 

- to wszystko tworzyło niesamowitą 
wręcz atmosferę.  
    Przypominamy, że w plenerowej 

strefie Euro 2016 wyświetlane są 
wszystkie mecze na żywo transmitowa-

ne przez telewizję. Serdecznie zaprasza-

my!  

Sukces strefy plenerowego Euro 2016  
w Leśnym zakątku Śląska  

Agnieszka Kwoka 

Marek Parys 

Marek Parys 
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Franz Jonik 

Jacek Lubos 

Osiedle Segenau (Sägenau) 

Nie  tak w sumie dawno ten uro-

kliwy, choć o industrialnym 
rodowodzie, zakątek Kalet obchodził 

100-lecie swojego powstania.  
    Osiedle Segenau to kolonia domów 

oddana do użytku w 1912 r. staraniem 

rodziny Henckel von Donnersmarck ze 

Świerklańca- właścicieli terenów prze-

mysłowych w Kaletach. Przeznaczona 

była dla rodzin robotników zatrudnio-

nych w kaletańskich zakładach pracy 

księcia Donnersmarcka (głównie tartaku 

i placu drzewnego). 

    Do naszych czasów zachował się akt 

erekcyjny osady sporządzony w 1910 

roku. Dzięki niemu wiemy np., że nad-

zór nad budową sprawowali mistrzowie 

budowlani Hermann Voges i Konrad 

Ciesielsky, a w ceremonii udział wzięli 
robotnicy tartaku noszący do dziś powta-

rzające się w Kaletach nazwiska, m.in.: 

Josef Mazur, Christoph Mazur, Alois 

Sendel, Vincent Labus, Adolf Galios, 

Albert Kotzott (Kocot), czy Aleksander 

Grund. Gmina li-

czyła wówczas 

1500 mieszkań-

ców, a w jej skład 

wchodziły: Kalety, 

Zawodzie, Ku-

czów, Sośnica         

i  Mokrus.  

    Genezą nazwy 

osiedla są „błonia 

należące do tarta-

ku” (niem. Sege - 

„ p i ł a ” , 

„tartak”, Aue - 

„błonie”). 

    Każda z rodzin 

miała do dyspozy-

cji jedną czwartą część domu. Na miesz-

kanie składały się: duża kuchnia, pokój 

sypialny, pokoik na piętrze oraz piwnica. 

Ponadto każda rodzina miała do dyspo-

zycji drewnianą ubikację poza mieszka-

niem, za budynkiem gospodarczym. Do 

dyspozycji stało również małe pomiesz-

czenie, w którym hodowano inwentarz 

domowy. Na strychu budynku gospo-

darczego było miejsce na składowanie 

paszy na okres zimowy. Do dyspozycji 

wszystkich mieszkańców kolonii Sege-

nau stał tzw. "piekarniok", w którym 

kobiety wypiekały raz w tygodniu duże 

bochny chleba na cały tydzień. 
    Na osiedlu Segenau, tuż przy samym 

lesie, mieszkał też gajowy. Posiadał pod 

swoją opieką obszar lasu księcia Don-

nersmarcka sięgający do Kolonii Strze-

bińskiej (dawnego Erdmannsheim). Dys-

ponował połową domu, w innych przy-

padkach przewidzianego dla czterech 

rodzin. Ulica przebiegająca przez środek 

osiedla oryginalnie otrzymała nazwę 
Graf-Reden-Straße (ulica hr. Redena). 

Obecny jej patron, Antoni Gawlik, był    

w okresie międzywojennym wieloletnim 

naczelnikiem gminy Kalety.  

K oło Mniejszości Niemieckiej DFK 

Kalety w swojej działalności jest 
już na mecie. 
    Wydarzenie to jest bardzo smutne, ale 

mamy  wiele podobnych przypadków, bo 

przed naszym Kołem podobny los spotkał 

Koła w Woźnikach i Boronowie. Naj-

większą jednak  niespodzianką jest to, że 

stało się tak również w Koszęcinie. 

    My w Kaletach zakończyliśmy działal-

ność dlatego, że na naszych zebraniach      

z miesiąca na miesiąc była coraz niższa 

frekwencja. Przyczyna jest prozaiczna– 

około połowa członków przekroczyła już 
80 rok życia, zaś na dodatek są to ludzie 

schorowani. Mamy kilku młodych człon-

ków, ale ich absencja na zebraniach po-

wodowana jest przebywaniem w Niem-

czech. Dlatego postanowiliśmy zakoń-
czyć działalność i połączyć się z DFK 

Koszęcin.  

    Sprawa się jednak skomplikowała, 

gdyż my zakończyliśmy działalność 13 

grudnia 2015 r. na spotkaniu adwento-

wym w sali naszego Koła. Działalność w 

tym okresie zakończyła się również        
w Koszęcinie, a przyczyną tego był fakt, 

iż bardzo ciężko zachorował przewodni-

czący Koła, który zmarł w lutym 2016 

roku. Po nim niestety nikt nie chciał 

przyjąć funkcji przewodniczącego. Koło 

Koszęcin połączyło się z Kołem Lubli-

niec, zaś zebrania  odbywają się w Domu 

Kultury w Koszęcinie. Członkowie na-

szego zlikwidowanego Koła, którzy wy-

kazują chęć dalszej działalności  w DFK 

także mogą uczestniczyć w zebraniach       

i spotkaniach w Koszęcinie. 

    Podsumowanie naszej 23-letniej dzia-

łalności opiszemy w osobnym artykule. 

W tym okresie w Kole działali nie tylko 

członkowie, ale też sympatycy, a Kalety 

w związku z istnieniem Koła korzystały   

z dotacji finansowych. 

Osiedle Segenau– zdjęcie z okresu przedwojennego 

Koło Mniejszości Niemieckiej zakończyło działalność 
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1  czerwca jak co roku w Świetlicy został zorganizowany 

Dzień Dziecka.  
    W tym roku rozpoczęliśmy od przechodzenia przez 

„pajęczynę pająka” która najbardziej spodobała się naszym 

wychowankom. Następnie zostały zorganizowane zawody 

sportowe oraz zabawy na świeżym powietrzu. Po sportowych 

zmaganiach dzieci i młodzież zostały zaproszone na słodki 

poczęstunek oraz owoce.  

     Jeszcze raz wszystkim dzieciom pragnę złożyć najserdecz-

niejsze życzenia oraz żeby ich buzie były uśmiechnięte jak      

w tym szczególnym dniu.       
             Monika Ulbricht  

Dzień Dziecka w Świetlicy Środowiskowej 

„Przystań”  

Aleksandra Cieślik  

Ś 
więto naszego miasta czyli „Dni 

Kalet” nieodłącznie kojarzą się         
z zabawą, imprezami sportowymi          

i ogólnie z radością.  
    Tak było i w tym roku.  Organizatorzy 

dołożyli wszelkich starań aby każdy zna-

lazł w tej imprezie coś dla siebie. Odre-

montowany i wspaniale doposażony sta-

dion sportowy, znakomicie nadaje się na 

organizowanie tego typu imprez, gdzie 

wszystko się pomieści – dmuchane zam-

ki, pływające  kule, karuzele,  stoiska        

z  zabawkami, miejsce do grillowania       

i inne stragany. Jednak najbardziej przy-

datne  są namioty biesiadne, chroniące  

uczestników przed nadmiernym słońcem 

lub deszczem  i  ekskluzywna scena, na 

której mogą się prezentować wszyscy 

artyści.  

    Dla zawodów sportowych piękne bo-

iska, a wszystko ogrodzone i bezpieczne 

pod czujnym okiem strażaków i zawodo-

wych ochroniarzy.  

    Muzyka różna i dla młodych i dla star-

szych z możliwością tańca.  

    Kiedy tak patrzyłam na uczestników 

oraz na wachlarz prezentowanych w pro-

gramie kolejnych  wystąpień, zabaw to-

warzyszących  temu 

świętu, moje zainte-

resowanie wzbudził 

mecz  samorządow-

ców  piłki nożnej 

pomiędzy Kaletami 

a Vitkowem, choć 
nie jestem kibicem. 

Mecz, który można 

słusznie nazwać 
międzynarodowym. 

Piękna oprawa         

i ceremonia  ode-

grania przez naszą 

orkiestrę obydwu  hymnów narodowych   

i  gra  przyjaciół bez fauli, zaciętości czy 

złośliwości, gra nieco starszych panów, 

czasem z brzuszkiem i siwymi włosami    

i wspólna radość obydwu drużyn po 

skończonym  bezbramkowym meczu. 

Przecież tu nie chodziło o wygraną za 

wszelką cenę ale o dobrą zabawę i ten cel 

został osiągnięty.  

    Dodatkową atrakcją była zorganizowa-

na w centrum miasta „strefa kibica”  dla 

wszystkich fanów Euro 2016 i wielka 

spontaniczna radość po wygranym meczu 

z Irlandią Północną.  
    Wokół Ichtioparku samochody z przy-

czepami kempingowymi i rodziny wypo-

czywające nad  wodą i łowiące ryby, pe-

łen relaks.  

    Kiedy 18 lat temu zorganizowałam      

w naszym mieście  pierwsze „ Dni Ka-

let”, nie przypuszczałam, że stanie się to 

tradycją, dobrym zwyczajem i  świętem 

dla mieszkańców, które łączy, jednoczy, 

promuje miasto, przyciąga gości z ze-

wnątrz  i pozwala nam mieszkańcom być 
dumnym, że mieszkamy właśnie tu. 

                                                                                            

Maria  Rogocz   

„Aktywny Senior w ramach edukacji prozdrowotnej,     

regionalnej i artystycznej” 
 

W  dniu 18 maja dla uczestników Dziennego Domu 

Senior-Wigor w Kaletach został zorganizowany 

wyjazd na I Dzień Seniora Aktywnego Artystycznie, odby-

wającego się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 

Stanisława Hadyny w Koszęcinie. 

    Na terenie Zespołu „Śląsk” zgromadzili się seniorzy             

z Częstochowy, Jastrzębia Zdroju, Chorzowa, Sosnowca, Tar-

nowskich Gór, Piekar Śląskich, Tworoga, Świerklańca, 

Byczyny, Wieruszowa i Kalet.  

     Po uroczystym przywitaniu Seniorów przez Dyrektora Ze-

społu „Śląsk” pana Zbigniewa Cierniaka, uczestniczyliśmy      

w wycieczce po siedzibie zespołu, podziwialiśmy malowniczy 

park okalający pałac i Ogród Biblijny.  

     W ramach Dnia Seniora odbyły się warsztaty wokalne          

i taneczne prowadzone pod okiem profesjonalistów Zespołu. 

Spotkaliśmy się z byłymi i obecnymi artystami „Śląska” m. in. 

z panem Pawłem Mucha i Józefem Maślanka.  

    Na profesjonalnej scenie Zespołu „Śląsk” seniorzy mogli 

zaprezentować swoje umiejętności artystyczno – wokalne. 

Dzienny Dom Senior-Wigor reprezentowała pani Wanda, wy-

głosiła monolog „ Dobre rady”, co spotkało się z wielką apro-

batą publiczności. Dodatkową atrakcją był zatańczony polonez 

na pałacowym dziedzińcu, w którym wzięło udział 67 par. Na 

zakończenie Dnia Seniora, niezapomnianych wrażeń 
dostarczył nam Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca 

„Śląsk” pt. „ A to Polska właśnie”.   

                                  

Dzień Seniora  

 XVIII  „Dni  Kalet” za  nami 
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Bożena Dziuk 

W  niedzielę 12 czerwca Zarząd 

Koła PZW Kalety, we współ-

pracy z Miejskim Domem Kultury        

i Miastem Kalety zorganizował po raz 

kolejny tradycyjne zawody wędkar-

skie dla dzieci i młodzieży z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Zawody znalazły się w programie 

XVIII Dni Kalet. 
     Rano, o godzinie 8-mej, na starcie 

zameldowało się aż 43 zawodników         

i zawodniczek podzielonych na dwie 

kategorie wiekowe: szkołę podstawową   
i gimnazjum.  

   Po dwugodzinnych zmaganiach przy-

stąpiono do ważenia złowionych ryb. 

Gatunkowo dominowała płoć, złapano 

też kilka leszczy, okoni, wzdręg i jedne-

go lina. Wśród uczniów szkół podstawo-

wych I miejsce zdobył Patryk Cichoń  
(1,362 kg złapanych ryb). Wyprzedził on 

Marka Gamzę (1,020 kg)    i Agatę Oce-

lok(0,320 kg).  

   Najlepszym gimnazjalistą został  Jakub 

Pakuła (0,660 kg 

ryb), tuż za nim 

uplasował się 
F i l i p  K ą k o l 

(0,250 kg), zaś na 

3 miejscu uplaso-

wał się Bartosz 

Bambynek (0,210 

kg).  

    Wszyscy star-

tujący– niezależ-
nie od miejsca i 

wagi złowionych 

ryb (sporej grup-

ce nie udało się niestety wyciągnąć węd-

ką z wody nawet najmniejszej zdobyczy) 

- obdarowani zostali przez organizato-

rów pucharami i nagrodami.  

    Nagrody młodym adeptom sztuki 

wędkarskiej, w asyście prezesa Koła 

PZW Kalety Roberta Kudra, wręczył 

podczas uroczystości na stadionie miej-

skim burmistrz Klaudiusz Kandzia.  

    Zarząd Koła PZW Kalety dziękuje 

wszystkim darczyńcom za sprezentowa-

nie nagród, datki pieniężne oraz artykuły 

żywnościowe przekazane na rzecz dzieci 

i młodzieży startujących w zawodach. 

Bez Waszej pomocy nie byłoby aż tylu 

uśmiechów na twarzach młodych węd-

karzy. 

   Szczególne podziękowania kierujemy 

do:  

- właścicielki pizzerii „Magyarno”             

z Koszęcina, pani Wioletty Péter; 

- właścicieli Firmy FPHU PRODBRUK 

Zygfryda i Oskara Pełów;  

- właścicieli „Zajazdu u Rzepki” w Zie-

lonej;  

- właściciela składu opałowego „Jan – 

Trans”;  

- właściciela firmy A&M PLAST, pana 

Mirosława Oceloka;  

- właścicielki sklepu wielobranżowego 

w Kaletach– pani Aleksandry Lisieckiej; 

- właścicieli hurtowni sprzętu elektro-

nicznego "Easy-Mar" z Jędryska   

Zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży 

1  czerwca z okazji Dnia Dziecka na 

uczniów ZSiP w Kaletach Miotku 
czekały różne atrakcje przygotowane   

i ufundowane przez sponsorów. 
     Dzieci z przedszkola pod opieką wy-

chowawców uczestniczyły w zabawach 

na zmodernizowanym i oddanym w tym 

dniu do użytku przedszkolnym placu 

zabaw. Najwięcej radości sprawiła im 

odnowiona piaskownica. Na dzieci 

czekał również słodki poczęstunek.  

     Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 

spędzili ten dzień w Zielonej                   

w "Zajeździe u Rzepki". Przywitał ich 

Zajączek, który oprowadził dzieci po 

"Minizoo", przedstawił mieszkające tam 

zwierzęta, zapoznał  z ich budową           
i rodzajem pożywienia jakie zjadają. 
Następnie uczniowie poczęstowani zos-

tali lodami i wraz z Zajączkiem udali się 
na spacer nad staw, gdzie zrobili sobie 

pamiątkowe zdjęcia na "Ławeczce Zako-

chanych". Po powrocie ze spaceru na 

dzieci czekały upieczone na grillu kieł-

baski. Po konsumpcji był czas na gry       

i zabawy sportowe oraz zabawy przy 

muzyce. Dodatkowo Zajączek malował 

buzie i ręce dzieci w kolorowe wzory. 

Po wspólnej zabawie obdarowane sło-

dyczami dzieci wróciły spacerem do 

szkoły. 

    Pozostali uczniowie Zespołu Szkół      

i Przedszkola w Kaletach Miotku Dzień 
Dziecka spędzili na stadionie LKS Mała-

panew Kuczów. Podzieleni na 6 grup 

uczestnicy korzystali z fotobudki, kon-

struowali pojazdy, sprawdzali sprawność 
na torze do piłki nożnej oraz na torze 

gimnastycznym, ćwiczyli fitnessowe 

układy na stepach oraz przy-

gotowywali z dietetykiem 

babeczki. Każda z atrakcji 

rozpoczynała się od 

prezentów dla wszystkich      

i kończyła wręczeniem na-

gród. Zmagania zakończył 

wielki wyścig kon-

struowanych pojazdów przez 

reprezentantów grup. Po 

wyścigu na naszych milusiń-
skich czekał poczęstunek.  

    W czasie trwania Dnia 

Dziecka odwiedzili nas 

również Policjanci z Ko-

mendy Powiatowej w Tarnowskich 

Górach. Dzieci mogły zrobić sobie 

zdjęcie na policyjnych motorach oraz 

poznać szczegóły pracy Policjantów. 

     Organizatorom Dnia Dziecka p. Joan-

nie Bartodziej i p. Arturowi Drzazdze 

oraz sponsorom imprezy składam ser-

deczne podziękowania. Szczegółowe 

informacje i wykaz sponsorów można 

znaleźć na stronie szkoły http://miotek-

zsip.cba.pl/. 

  

Dzień Dziecka w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku 
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M istrzostwa Polski Boogie Woogie w Zielonej Gó-

rze to dla Rock Time nie małe wyróżnienie.  

    9 kwietnia sześć par pojechało walczyć o tytuł Mistrza 

Polski, startując m.in. z obecnymi mistrzami świata oraz 

innymi wspaniałymi tancerzami.  

    Poziom zawodów był naprawdę wysoki o czym świad-

czyły różnice dziesiętnych punktów przyznawanych przez 

sędziów. Do finału Mistrzostw Polski w kategorii seniorów 

dostały się dwie pary: Karina Bronder i Adrian Kalus, któ-

rzy uplasowali się w ogólnej klasyfikacji na V miejscu oraz 

Julia Swoboda i Daniel Ledwoń którzy zajęli VI miejsce. 

Nasi najmłodsi reprezentanci Lenka Dudek i Dominik Gros  

w kategorii dzieci zajęli IV miejsce.  

18  maja burmistrz Miasta Kale-

ty Klaudiusz Kandzia wraz z 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

Janiną Perz wzięli udział w wieczorze 

poetyckim naszych lokalnych poetów, 

który odbył się w Miejskim Domu 

Kultury w Kaletach. 
    Organizatorem spotkania była p. Ma-

ria Rogocz, prezes Stowarzyszenia Spo-

łeczno-Kulturalnego w Kaletach, miło-

śniczka poezji, autorka niezliczonej ilo-

ści wierszy, która debiutowała wydawni-

czo w 2014 roku.  

    Do zaprezentowania swojej twórczo-

ści zaproszeni zostali p. Laurencja 

Wons, p. Anna Dudek oraz p. Zygfryd 

Galios – mieszkańcy naszego miasta, 

autorzy wielu tomików poezji.  

    Nasi poeci, a także sama organizator-

ka spotkania pani Maria, wybrali spo-

śród swojego dorobku kilkanaście wier-

szy. Każdy inny, każdy na swój sposób 

ciekawy, intrygujący, a nawet zaskakują-
cy. Różny styl pisania, różna technika. 

Wiersze wesołe, melancholijne czy dają-
ce do myślenia – wszystko to sprawiało, 

że poezji słuchało się lekko i przyjemnie.  

    W wydarzeniu udział wzięli członko-

wie Stowarzyszenia Społeczno-

Kulturalnego w Kaletach, kaletańskiej 

grupy plastycznej "Inspiracje", a także 

wszyscy, dla których słowo pisane,        

a przede wszystkim poetyckie rymy coś 
znaczą. Publiczność nagrodziła wyko-

nawców gromkimi brawami, a burmistrz 

miasta Kalety wyraził słowa uznania dla 

naszych kaletańskich poetów obdarowu-

jąc ich symbolicznymi bukietami kwia-

tów i słodkim upominkiem.  

Wieczór poetycki naszych lokalnych poetów   

Rock Time poszerza horyzonty!  

Marian Lisiecki 

- właściciela sklepu wielobranżowego z Jędryska– pana Marka 

Labusa;  

- właściciela Zakładu Betoniarsko– Kamieniarskiego, pana Grze-

gorza Krupy;  

- właścicieli firmy W&H Pilarski Tank Transport;  

- właściciela zakładu wielobranżowego, pana Janusza Biena;  

- właściciela firmy Art.-Forma, pana Ryszarda Wysockiego; 

- właścicieli firmy „El-Vid”; 

- właściciela firmy  MP „Druk&Reklama”, pana  Piotra Molendy 

z Koszęcina  

 

Dziękujemy także sponsorom prywatnym w osobach:  

– Tomasza Oceloka;  

– Daniela Kotali;  

– Adriana Czeluśniaka;  

– Jana Kandzi; 

- Jerzego Pakuły. 
Zarząd Koła PZW Kalety 

Agnieszka Kwoka 
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Jacek Lubos 

Małapanew  gromadzi punkty 

Z awodnicy z Fabrycznej 

rozegrali 8 spotkań     
w grupie mistrzowskiej 

częstochowskiej okręgówki. 

Aż sześciokrotnie musieli 

uznać wyższość zawodników drużyny 

przeciwnej, a remisami 1:1  zakończy-

ły się jedynie mecze z kościeleckim 
Lotnikiem i Stradomiem w Częstocho-

wie (tym meczem, 18 czerwca, Unia 

zakończyła tegosezonowe zmagania 

ligowe).   
    Podczas trwania XVIII „Dni Kalet” 

piłkarze Unii rozegrali sparing z drużyną 
chorzowskiego Ruchu. Zarząd klubu 

podpisał z Ruchem porozumienie w spra-

wie wzajemnej współ-

pracy.     

    Zawodnicy rezerw 

Unii zapewnili sobie 

awans do klasy „A” wy-

grywając z dorobkiem 

47 punktów lubliniecką 
klasę „B”. Unia II         

w całym rozegranym 

sezonie poniosła zaled-

wie jedną porażkę, dwa 

razy zremisowała a 15 

spotkań rozstrzygnęła na 

swoją korzyść.  

Unia Kalety kontynuuje swoją fatalną serię spotkań bez zwycięstwa 

M ałapanew Kuczów 

wróciła na „stare 
śmieci”, czyli na wyremon-

towaną murawę boiska przy 

ulicy Paderewskiego.  
    Na efekty nie trzeba było długo cze-

kać, bo 5 czerwca kuczowianie odprawi-

li z kwitkiem wyżej notowaną drużynę 
Błękitnych Herby aplikując jej aż 4 gole 

(wynik 4-2).  

   Dwa tygodnie wcześniej zagrali też 
koncertowo w Sadowie gromiąc tamtej-

szy Pokój aż 6-1. Mimo, iż niejako „po 

drodze”  zaliczyli wpadkę z Kochcicami 

(2-4), to w końcowym rozrachunku były 

to dwa bardzo cenne zwycięstwa przy-

bliżające Małąpanew do grupy drużyn 

mogących liczyć na spokojne utrzyma-

nie w swojej klasie rozgrywkowej (tym 

bardziej, że w następnej kolejce zawod-

ników z Kuczowa czekała przerwa i ła-

twe 3 punkty za walkower z rezerwami 

MLKS Woźniki). Ostatni mecz sezonu 

Małapanew rozegra 26 czerwca w Ha-

drze.  

Jacek Lubos 

Unia Kalety– Ruch Chorzów 

Foto: profil facebook’owy KS Unia Kalety 

Nr 6 (290) 
 

12         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 



 

  www.kalety.pl 

W  dniu 21 maja od-

był się kolejny, 
siódmy już z kolei, Festi-

wal Miast Cittaslow. Tym 

razem w roli gospodarza 

wystąpiło miasto Lubawa, 

świętujące w roku bieżą-
cym swoje 800-lecie. 
    Lubawa jest małym 

(nieco ponad 10 tysięcy 

ludności i 16,84 km2 po-

wierzchni), urokliwym mia-

steczkiem o bogatej, sięga-

jącej 8 wieków 

wstecz historii. 

    Historyczna Ziemia 

Lubawska leżała na 

pograniczu wpływów 

piastowskich i pru-

skich. Na początku 

XIII wieku została 

przejściowo opano-

wana przez pruskie 

plemię Sasinów, któ-

rego wódz imieniem 

Surwabuno przyjął 
chrzest z rąk biskupa 

Chrystiana. Papież 
Innocenty III, w roku 

1216, specjalną bullą 
potwierdził nadanie 

Ziemi Lubawskiej 

temuż biskupowi 

przez nowo nawróco-

nego wodza Prusów. 

Wówczas to po raz 

pierwszy pojawiła się 
w dokumentach na-

zwa „Terra Lubavia”- 

Ziemia Lubawska. Na 

pamiątkę tego wyda-

rzenia w herbie Luba-

wy możemy znaleźć 
podobiznę biskupa 

Chrystiana. 

    W czasach późniejszych w Lubawie 

rezydowali biskupi chełmińscy, którzy 

wybudowali w centrum miejscowości 

(prawa miejskie Lubawa zyskała w 1311 

roku) wspaniały gotycki zamek. Przej-

ściowo opanowana przez Krzyżaków, od 

1466 roku aż po I rozbiór w 1772 roku 

była częścią Polski, w której granice 

administracyjne wróciła w 1920 roku. 

Dużą część starej zabudowy (wedle nie-

których szacowań aż 80%) zniszczyły 

działania wojenne w styczniu 1945 roku. 

    Miasto poszczycić się może kilkoma 

wysokiej klasy zabytkami. Nie istnieje 

już niestety stary zamek, który po prze-

niesieniu siedziby biskupów chełmiń-
skich do Pelpina stracił na znaczeniu        

i ostatecznie wyburzono go na początku 

XIX wieku. Władze Lubawy zadbały 

jednak o to, aby pamięć o tej budowli nie 

została wymazana. W ostatnich latach 

zrekonstruowano to, co jeszcze z niego 

zostało- fundamenty i pozostałości jed-

nej z dwóch baszt obronnych. Wokół 

zamku urządzono ścieżkę historyczno- 

dydaktyczną z tablicami opisującymi 

dzieje tej biskupiej rezydencji. 

    W niewielkiej Lubawie są też aż trzy 

stare kościoły- Kościół pw. Św. Anny     

z XIV wieku, Kościół pw. Św. Jana 

Chrzciciela z XVII wieku, i drewniany 

kościół pw. Św. Barbary, także z XVII 

wieku. W niewielkiej odległości od cen-

trum miasta znajduje się sanktuarium 

maryjne w Lipach. 

    Dziś Lubawa jest typowym miastem 

dobrego życia. Pamiętając o swojej 

chwalebnej przeszłości idzie naprzód, 

czyniąc inwestycje dzięki którym miesz-

kańcy mają pracę, a także miejsca służą-
ce kulturze, sportowi i rekreacji. Na 

przedmieściach usadowiła się m.in. filie 

koncernu Ikea oraz przedsiębiorstwa 

„Mlekovita”. Prężnie działają lokalne 

firmy meblarskie i spożywcze.  

Festiwal miast Cittaslow w Lubawie  

Lubawa– rynek miasta 

Pozostałości po zamku biskupów chełmińskich 

Ścieżka historyczno– dydaktyczna wzdłuż murów zamku Sanktuarium maryjne w Lipach 
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Jacek Lubos 

Dzięki wsparciu funduszy euro-

pejskich udało się m.in. wyremontować   
i doprowadzić do kwitnącego stanu prze-

piękne lubawskie łazienki oraz stadion     

i obiekt MOSiR-u, a także bibliotekę. W 

najbliższym czasie gruntowny remont 

czeka lubawskie kino „Pokój”. 

    Wracając zaś do Festiwalu- w jego 

przeddzień zorganizowano dla delegacji 

Polskich Miast Cittaslow konferencję 
podczas której podjęto m.in. decyzje      

o recertyfikacji Reszla, Biskupca, Bisz-

tynka, Murowanej Gośliny i Nowego 

Miasta Lubawskiego. Podjęto też uchwa-

łę o powołaniu komitetu naukowego 

wspierającego działania Stowarzyszenia 

oraz zatwierdzono jego skład. Przedmio-

tami dyskusji była także rekomendacja 

do Stowarzyszenia kolejnego miasta- 

Jezioran i decyzja o przystąpieniu do 

Stowarzyszenia podjęta przez radę miej-

ską w Głubczycach. Na koniec omówio-

no szczegóły dotyczące wyjazdu delega-

cji miast na obrady Międzynarodowego 

Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia 

Miast Cittaslow w Vizeli (Portugalia). 

    W sobotę od samego rana trwała krzą-
tanina wokół stoisk i sceny w lubaw-

skich łazienkach. Przedstawiciele 23 

miast (w tym oczywiście Kalet) zajmo-

wali się aranżacją miejsc wystawienni-

czych, zaś na scenie swoje próby odby-

wali artyści czekający na swoje popołu-

dniowe występy. 

    O godzinie 11.00 w kinie „Pokój” 

rozpoczęła się uroczysta konferencja pod 

nazwą „Cittaslow – marka budująca toż-
samość małego miasta”, podczas której 

wypowiedzieli się m.in. marszałek woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego Gu-

staw Marek Brzezin, burmistrz Lubawy 

Maciej Radtke oraz Pani doktor Agata 

Gruszecka- Tieśluk. „Karczma nad San-

delą” przygotowała na tę okoliczność 
przepiękny, smaczny tort z logiem po-

marańczowego ślimaka. 

    Dwie godziny później w Lubawskich 

Łazienkach oficjalnie otwarto VII Festi-

wal Miast Cittaslow, który trwał do póź-
nych godzin wieczornych. W jego ra-

mach zgromadzeni goście mogli popró-

bować lokalnych produktów, a także 

zakupić wszystko to, co dane miasto 

uznało za najwartościowsze do wysta-

wienia na swoim stoisku. Nie brakowało 

konkursów i występów artystycznych. 

Na miejskim stadionie drużyna złożona   

z przedstawicieli miast Cittaslow zmie-

rzyła się z lubawskim samorządem. Im-

prezę zakończył występ zespołu Akcent. 

Festiwal Miast Cittaslow jest co roku 

okazją do zaprezentowania swojej miej-

scowości z jak najlepszej strony. Barwne 

stoiska, lokalne specjały kulinarne, ręko-

dzieło, grupy wokalne i instrumentalne 

tworzą niepowtarzalną atmosferę,          
w której widać, że każde miasteczko jest 

inne, ale zarazem też ile nas łączy. Mia-

sto Kalety, ze względu na znaczne odle-

głości od miasteczek, w których odby-

wały się festiwale w latach ubiegłych 

(Ryn, Gołdap) dotychczas prezentowało 

się skromnie. Sytuacja zmieni się jed-

nak już za rok w maju, kiedy Kalety 

pełnić będą rolę gospodarza Festiwalu. 
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W  dniu 20 maja br. dokonano 

odbioru zadania inwestycyjne-
go pod nazwą: Wykonanie ogrodzenia 

Zespołu Szkół i Przedszkola w Kale-

tach-Miotku przy ulicy Orzeszkowej     

i ulicy Ogrodowej.  
    Płot o łącznej długości 376,5 mb. wy-

konany został z siatki metalowej rozwie-

szonej na słupkach stalowych. Spód 

przęseł wykonany został z płyt betono-

wych, które zabezpieczą teren szkoły 

przed odwiedzinami mieszkańców pobli-

skiego lasu. Roboty wykonał przedsię-
biorca z terenu Kalet.  

    Komisja odbiorowa przy udziale Pana 

Burmistrza Miasta i Radnych w osobach 

Mirosławy Potempa i Alojzego Rupik, 

pozytywnie oceniła jakość wykonanych 

robót. 

    Koszt inwestycji zamknięty został 

kwotą 35 189,00 zł brutto. 

 

Remont ogrodzenia szkoły w Miotku zakończony   

8  czerwca Miasto Kalety oddało do 

użytku utwardzone miejsce posto-
ju pojazdów przy ul. Orzeszkowej w 

Kaletach – Miotku.  
    Parking wybudowano ze środków 

własnych, na terenie Zespołu Szkół          

i Przedszkola w Miotku. Inwestycja ta     

z pewnością przyczyni się do rozwiąza-

nia problemu bezpiecznego dowożenia 

dzieci do przedszkola i szkoły oraz po-

zwoli na poprawę płynności ruchu         

w godzinach rannych przy placówce. 

Nowy parking składa się z dwudziestu 

miejsc postojowych.  

    W odbiorze prac udział wzięli: Bur-

mistrz Klaudiusz Kandzia, wykonawca: 

Jan Gorol „INSTAL – BUDO-

TECH”przy udziale radnej Pani Mirosła-

wy Potempa, oraz pracownicy Urzędu 

Miejskiego. Koszt inwestycji zamknął 
się kwotą 33720,08 zł.  

Zakończono budowę parkingu przy ulicy Orzeszkowej w Kaletach Miotku  

Przed realizacją inwestycji Po realizacji inwestycji 

Jan Potempa 

Po realizacji inwestycji Przed realizacją inwestycji 

Andrzej Brysch 

Na kajaki do Zielonej!     

W szystkich mieszkańców Kalet oraz turystów zapraszamy     

w sobotę i niedzielę do Zielonej na kajaki.  

    Sprzęt wodny będzie można wypożyczać od godz. 12.00 – 19.00.  

    Obok przedstawiamy cennik. Nowość w wypożyczalni– deski SUP– 

będą wypożyczane w tej samej cenie co kajaki. ZAPRASZAMY!  

Marian Lisiecki 

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO 

 od poniedziałku do piątku kajak, deska SUP: 5 zł za godzinę 

Każda następna rozpoczynająca się 
godzina, nie dłużej niż 30 minut  

kajak, deska SUP: 2,50 zł  

Wypożyczenie na cały dzień kajak, deska SUP: 25,00 zł 

Soboty i niedziele kajak, deska SUP:10 zł za godzinę 

Każda następna rozpoczynająca się 
godzina, nie dłużej niż 30 minut  

kajak, deska SUP: 5,00 zł  

Wypożyczenie na cały dzień kajak, deska SUP: 45,00 zł 
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Michał Szewczyk 

Michał Szewczyk 

Agnieszka Kwoka 

Renata Czudaj  

W odociągi Miejskie w Kaletach 

informują mieszkańców miasta 

Kalety o zmianie taryfy za wodę, która 

będzie obowiązywać od dnia 1.07.2016 r. 

do dnia 30.06.2017 r. 
 W okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.     

2017 r. opłata za wodę dla wszystkich od-

biorców pozostaje bez zmian na poziomie: 

4.99 zł (brutto) za 1 m3. 

Stawka abonamentowa wyniesie  

3,24 zł/m-c.  
Taryfa za wodę opracowana została zgod-
nie ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 139), oraz rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa  z dnia 28 czerwca 2006 r.   
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozli-
czeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę         
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 
Nr 127, poz. 886 z późn. zm.)    

    W związku z licznymi zapytaniami 

mieszkańców naszego miasta, Wodociągi 

Miejskie w Kaletach pragną poinformować, 
że twardość ogólna wody w sieci wodocią-
gowej wynosi 3.1 [mmol/l] co zgodnie        

z skalą twardości wody zaliczana jest do 

wody średnio-twardej.  

Twardość wody  

w mieście Kalety     

W  okresie od lipca 2015 r. do 

kwietnia 2016 r. nasza gmina 
realizowała Podprogram Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014 – 2020. 
     Celem programu było dotarcie z po-

mocą żywnościową do grup osób najbar-

dziej potrzebujących.  

    Osoby takie mogły skorzystać ze 

wsparcia w postaci żywności, jak rów-

nież możliwości uczestniczenia w róż-
nych działaniach wspierających, eduka-

cyjnych i włączających.  

    Program Operacyjny Pomoc Żywno-

ściowa 2014 – 2020 był współfinanso-

wany ze środków Unii Europejskiej      

w ramach Europejskiego Funduszu Po-

mocy Najbardziej Potrzebującym.  

    Realizatorem programu w gminie był 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.   

W ramach programu z warsztatów na 

temat zasad prawidłowego żywienia 

skorzystały 22 osoby z naszej gminy.  

    Pomocą żywieniową w postaci paczek 

żywnościowych obdarowano 429 osób. 

Rozdysponowano 19.101,61 kg żywno-

ści o wartości 66.969 zł.  

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kaletach planuje przystąpić do nowe-

go podprogramu - planowane rozpoczę-
cie sierpień 2016r. Zachęca się lokalne 

organizacje pozarządowe prowadzące 

działania non-profit na rzecz osób naj-

bardziej potrzebujących z naszej gminy 

do przystąpienia do ww. programu. 

  

Miasto Kalety zrealizowało Podprogram Programu Operacyjnego  
Pomoc Żywieniowa 2014-2020  

INFORMACJA MOPS KALETY 

Informacja o taryfie  
za wodę  

Ichtiopark zgłoszony do konkursu na Najlepszą  
Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2016   

M iasto Kalety zgłosiło park tema-

tyczny Ichtiopark do konkursu 

na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 
Województwa Śląskiego 2016.  
    Do udziału w konkursie kwalifikowa-

ły się realizacje architekto-

niczne kształtujące prze-

strzeń publiczną z terenu 

województwa śląskiego, 

które zostały zrealizowane 

w ubiegłym roku kalenda-

rzowym.  

    Zgłoszone projekty zosta-

ną ocenione przez jury,         

a także przez internautów     

w trakcie specjalnej zabawy 

internetowej, która już wkrótce zostanie 

zorganizowana na stronie województwa.  

   O szczegółach głosowania powiadomi-

my niebawem.  

J ak wia-

domo od 
2011 roku     

w naszym 

mieście działa monitoring.  
    Na bieżąco system ten rozbu-

dowywany jest o kolejne obsza-

ry, tak aby jak największa ilość 
punktów w naszym mieście 

objęta była okiem kamer.         

W szczególności monitorowane są głów-

ne skrzyżowania i wjazdy do Kalet.  

    W ostatnim czasie, podczas moderni-

zacji systemu, uruchomiona została ka-

mera, która za zadanie ma rejestruję wi-

doku skrzyżowania ulicy Ks. Drozdka     

z Ks. Rogowskiego w Jędrysku. Podgląd 

z urządzenia udostępniony został 

funkcjonariuszom Komisariatu 

Policji w Kaletach. Systema-

tycznie kaletański monitoring 

rozszerzany będzie o kolejne 

obszary zasięgu rejestratorów.  

Kolejne kamery  
w systemie  

monitoringu  

miejskiego  

Marek Parys 
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Jan Potempa 

Dariusz Szewczyk 

W  miesiącu maju Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach 
zakończył prace związane z remontem 

zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 789 

do naszego miasta w ul. 1 Maja oraz 

ul. Lubliniecką.  
    Prace objęły wymianę krawężników 

na wysepkach rozdzielających ruch,       

a także wykonanie nowej nawierzchni 

warstwy ścieralnej na tych wlotach. Wy-

konawcą powyższego zakresu była firma 

„HUCZ” Sp. z o.o. z Boronowa. Remon-

ty te wykonane zostały na wniosek Bur-

mistrza Miasta Kalet.  

P odczas ostatniej sesji Rada Miasta 

podjęła uchwałę o przyznaniu do-
tacji celowej z budżetu miasta dla pod-

miotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce w Kaletach. 
    Uchwała została podjęta w związku z 

otwarciem w naszym mieście nowej pla-

cówki zajmującej się opieką nad dziećmi 

w wieku od 1 do 3 lat - Klubu Dziecięce-

go Miluś - mieszczącego się w Kaletach 

przy ulicy Lublinieckiej 2. 

    Jest to pierwszy i jedyny w Kaletach      

i okolicy podmiot zapewniający opiekę 
nad tak małymi dziećmi. Celem działal-

ności tej innowacyjnej placówki jest po-

moc rodzicom w godzeniu pracy z obo-

wiązkami rodzinnymi, czyli sprawowanie 

opieki w czasie, gdy rodzice, np. podej-

mują aktywność zawodową. 
     Klub Dziecięcy Miluś uzyskał pozy-

tywne opinie Sanepidu oraz Państwowej 

Straży Pożarnej i spełnia wszelkie wymo-

gi sanitarne i bezpieczeństwa. Nowocze-

sne i przytulne wnętrza są w pełni przy-

stosowane do potrzeb najmłodszych dzie-

ci i spełniają najwyższe standardy. 

     Cieszymy się, że w Mieście Kalety 

powstał punkt opieki nad małymi dziećmi 

i mamy nadzieję, że jego oferta spotka się 
z zainteresowaniem mieszkańców. Kwota 

dotacji wynosi 150 zł. na jedno dziecko 

miesięcznie, a dotowanych będzie 15 

miejsc. 

Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą żłobków           
i klubów dziecięcych  

Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontował wjazdy do 
naszego miasta   

31  m a j a 

upłyną ł 
termin składania 

wniosków o dofi-

nansowanie projektów w ramach osi 

priorytetowej 5. Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystywanie zasobów, 

działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału 
służb ratowniczych RPO WSL 2014-

2020.  

    Miasto Kalety mając na uwadze bez-

pieczeństwo mieszkańców naszego mia-

sta, złożyło w ramach powyższego nabo-

ru wniosek na realizację projektu pn. 

„Wzmacnianie potencjału ratowniczego 

poprzez zakup nowoczesnego sprzętu 

dla OSP Kalety”.  

    W ramach zadania Miasto zaplanowa-

ło zakup małego samochodu ratownicze-

go, łodzi płaskodennej z napędem moto-

rowym oraz przyczepy podłodziowej. 

Powyższy sprzęt unowocześni jednostkę 
OSP z Kalet, a także poszerzy jej dzia-

łalność o możliwość udziału w akcjach 

ratowniczych nad zalewami wodnymi. 

Wnioskowana kwota dofinansowania 

to148.000,00 zł. O wyniku naboru po-

wiadomimy wkrótce. Mamy nadzieję, że 

będzie dla naszego miasta pomyślny.  

Miasto zawnioskowało o środki unijne na nowoczesny sprzęt dla jednostki OSP Kalety    

Marek Parys 

Jan Potempa 

Kolejny odcinek   
nawierzchni asfaltowej 

 w Truszczycy  

W  miesiącu czerwcu odbył się 
odbiór końcowy robót związa-

nych z przebudową drogi gminnej ul. 
Dębowej w Truszczycy – III etap.  
    Długość kolejnego już odcinka nowej 

nawierzchni asfaltowej wynosi 268 m o 

szerokości 4,0 m z umocnionymi natu-

ralnym tłuczniem kamiennym pobocza-

mi szerokości 0,5 m.  

    W odbiorze udział wzięli przedstawi-

ciele firmy wykonawczej, burmistrz 

miasta Klaudiusz Kandzia oraz pracow-

nicy Wydziału Strategii i Rozwoju Mia-

sta Kalety. Prace prowadzone były przez 

Przedsiębiorstwo OLS Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa z Lublińca.  
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30  maja 2016 r. w sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego odbyła 
się XVII Sesja Rady Miejskiej w Kale-

tach, obradom przewodniczyli Euge-

niusz Ptak – przewodniczący Rady 

Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca 

Janina Perz. 
    W obradach udział wzięło 14 radnych, 

co przy 15 osobowym składzie Rady 

Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-

wania prawomocnych uchwał. 

    W pierwszych punktach porządku 

obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz 

z przewodniczącym Eugeniuszem Pta-

kiem przedstawili zebranym sprawozda-

nie z działalności w okresie międzysesyj-

nym. Następnie informację z zakresu 

działalności Dziennego Domu SENIOR-

WIGOR przedstawiła p.o. kierownika 

Pani Aleksandra Cieślik. 

    W dalszych punktach porządku obrad 

radni podjęli następujące uchwały: 

Nr 128/XVII/2016 w sprawie zatwier-

dzenia rocznego sprawozdania finanso-

wego Miejskiego Domu Kultury w Kale-

tach za 2015 rok. 

Nr 129/XVII/2016 w sprawie zatwier-

dzenia rocznego sprawozdania finanso-

wego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

prof. Henryka Borka w Kaletach za 2015 

rok. 

Nr 130/XVII/2016 w sprawie dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach. 

Nr 131/XVII/2016 w sprawie zmian 

budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

Nr 132/XVII/2016 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2016-2023. 

Nr 133/XVII/2016 w sprawie zatwier-

dzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie    

w wodę na terenie Miasta Kalety. 

Nr 134/XVII/2016 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości. 

Nr 135/XVII/2016 zmieniająca uchwałę 
w sprawie dotacji z budżetu miasta dla 

niepublicznych placówek oświatowych. 

    W jednym z ostatnich punktów radni 

wyrazili opinię w sprawie gruntu zalesio-

nego stanowiącego własność gminy Ka-

lety, a w punkcie wolne wnioski i infor-

macje zgłaszali bieżące sprawy. 

Sprawozdanie z XVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

Małgorzata Mazur 

Burmistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia 

10  czerwca odbył się odbiór koń-

cowy robót związany z wyko-
naniem przebudowy drogi gminnej ul. 

Młyńskiej w  Kaletach-Mokrusie.  
    Długość odcinka nowej nawierzchni 

asfaltowej ulicy Młyńskiej wynosi 410 m 

o szerokości 4,0 m z umocnionymi natu-

ralnym tłuczniem kamiennym poboczami 

szerokości 0,5 m. Zakresem robót objęto 

również prace konserwacyjne przydroż-
nego rowu.  

     Prace prowadzone były przez Przed-

siębiorstwo OLS Sp. z o.o. Sp. komandy-

towa z Lublińca.  

     W odbiorze udział wzięli przedstawi-

ciele firmy wykonawczej oraz burmistrz 

miasta Klaudiusz Kandzia, radni Mirosła-

wa Potempa i Alojzy Rupik oraz pracow-

nicy Wydziału Strategii i Rozwoju Mia-

sta Kalety. 

Ulica Młyńska w Mokrusie 

z nawierzchnią asfaltową   

Jan Potempa 

Ulica Młyńska przed realizacją inwestycji 
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Znów wybierzemy najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród  

B urmistrz Miasta Kalety, jak co roku, ogłasza konkurs na najładniejszy balkon i przydomowy ogród.  
    Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego oto-

czenia oraz zaszczepienie w ludziach pasji ogrodniczej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, cenne nagrody czekają! 
Formularze zgłoszeń przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach do 22 lipca 2016 r. 

I. Cel konkursu 

Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno    

i estetykę swojego 

najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie w ludziach pasji 

ogrodniczej. 

II. Organizator 

Burmistrz Miasta Kalety. 

III. Uczestnictwo i zasady konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta 

Kalety, którzy posiadają ogródki przydomowe i/lub balkony. 

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

a) najładniejszy ogród, 

b) najładniejszy balkon. 

3. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę: 

a) w przypadku ogrodu: 

- ogólne wrażenie estetyczne ogrodu, 

- pomysłowość i oryginalność rabat, klombów, skalniaków, itp. 

- stan trawnika, 

- różnorodność roślinna, 

- ład, porządek i kolorystyka 

b) w przypadku balkonu: 

– ogólne wrażenie estetyczne balkonu, 

– pomysłowość i oryginalność, 

– ilość i jakość ekspozycji roślinnych, 

– ład, porządek i kolorystyka. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty 

zgłoszenia zawierającej: 

- imię i nazwisko, 

- adres, 

- numer telefonu, 

- kategorię konkursową, 

- zgodę na sfotografowanie wizerunku, ogrodu/balkonu i poda-

nie wyników do publicznej wiadomości. 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu         

i jest dostępny na stronie www.kalety.pl lub w sekretariacie 

Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 22. 

6. Zgłoszenia można składać do sekretariatu Urzędu Miejskie-

go w Kaletach, pok. 22, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

22 lipca 2016 r. 

7. Przeglądu ogrodów i balkonów dokona Komisja konkursowa 

wyłoniona przez Organizatora do dnia 29 lipca 2016 r. (po     

uprzednim umówieniu terminu oględzin). 

8. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie in-

ternetowej miasta Kalety www.kalety.pl. Wręczenie nagród 

nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej, o której zwycięzcy 

zostaną poinformowani pisemnie. 

9. Spośród zgłoszonych do konkursu ogrodów i balkonów ko-

misja wyłoni 3 najładniejsze ogrody oraz 3 najładniejsze balk-

ony. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania wi-

zerunku zwycięzców, ogrodu/balkonu oraz podanie tych foto-

grafii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości. 

Regulamin konkursu 

na najładniejszy balkon i przydomowy ogród 

ZGŁOSZENIE 

udziału w konkursie na najładniejszy balkon i przydomowy ogród 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................ 

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

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

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii: 

□ najładniejszy balkon 

□ najładniejszy ogródek przydomowy 

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

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

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

     

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  
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pon. 7.30-17.00, wt. – czw.  
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Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  
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(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. 

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

26 czerwca odbędzie się wycieczka dla absolwentów kaletańskich szkół podstawowych i gimnazjów. 

23 i 24 lipca odbędzie się festyn w Kuczowie (boisko LKS Małapanew). 

16 lipca odbędzie się tradycyjne święto gminne w Drutarni. 

Zapraszamy na bezpłatne    
badania słuchu w każdy  
wtorek od godz. 15.00  
w przychodni Eskulap,   
Kalety ul. Gwoździa 2 . 
 Zapisy i szczegółowe  
informacje w recepcji  

przychodni. 

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 


