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Dariusz Szewczyk 

MATERIAŁ PŁATNY Zakończenie projektu  
„Gmina Samowystarczalna Energetycznie”   

M iasto Kalety w ostatnich miesiącach brało udział w pro-
jekcie „Gmina Samowystarczalna Energetycz-

nie” (GSE) dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finan-
sowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej w programie „Oszczędzanie energii i promowa-
nie odnawialnych źródeł energii”. 
    Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, który był 
beneficjentem projektu zaprosił Miasto Kalety do współpracy jako 
jedną z siedemnastu gmin w Polsce.  
    Finalnie Miasto otrzyma raport energetyczny w formie mono-
grafii, którą będzie można wykorzystać     w perspektywie krótko 
lub długoterminowej. Przedmiotowa dokumentacja niezbędna bę-
dzie w aplikowaniu o środki, które mają być specjalnie dedykowa-
ne dla uczestników projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
    Na konferencji podsumowującej, która odbyła się 17 listopada 
2017 r. burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia odebrał podziękowa-
nie za udział w ww. projekcie. 
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MATERIAŁ PŁATNY 

PODZIĘKOWANIE 
 

PRAGNIEMY PODZIEKOWAĆ ZA WSPARCIE FINANSOWE UDZIELONE NASZEMU PRZEDSIĘWZIĘCIU , JAKIM BYŁ WYJAZD DO 
JAWORZYNKI- TRZYCATEK NA OGÓLNOPOLSKĄ MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ „ ROŻANIEC DO GRANIC".  

TO PODZIĘKOWANIE KIERUJEMY DO BURMISTRZA MIASTA KALETY PANA KLAUDIUSZA KANDZI.  
 

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA PRAGNIEMY RÓWNIEŻ ZŁOŻYĆ PAŃSTWU EWIE I SEBASTIANOWI LEBEK, ANNIE I MICHAŁOWI 
PARYS ZA ZABRANIE UCZESTNIKÓW PIELGRZYMKI WŁASNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU, LIDEROM GRUP MODLITEWNYCH 

DZIAŁAJĄCYM PRZY PARAFII ŚW. JÓZEFA W KALETACH ORAZ WSZYSTKIM,  
KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO ORGANIZACJI NASZEGO WYJAZDU.  

 
ORGANIZATORZY WYJAZDU WRAZ Z PIELGRZYMAMI 

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 
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29 listopada, w restauracji "Gościnna", odbyło się kolejne spotkanie z przedsiębiorcami z terenu naszego miasta związane          
z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.  

9 listopada 2017 r., w restauracji "Literatka" miała miejsce uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, które     
przeżyły ze sobą w związku małżeńskim 25 lat.  

24 listopada odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy części drogi gminnej ul. Gawlika             
w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.  

30 listopada odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, sporto-
we i artystyczne w roku szkolnym 2016/2017.  

17 listopada burmistrz Klaudiusz Kandzia odebrał w Częstochowie podziękowanie za udział w projekcie „Gmina samowystar-
czalna energetycznie”.  

23 listopada w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

W dniach 15-17 listopada odbył się plener malarski grupy plastycznej "Inspiracje" w Krynicy Zdroju.  

7 listopada, w Miejskim Domu Kultury , spotkaniem z kaletańskimi poetami, zakończył się mikroprojekt „Aktywni w kulturze”. 

26 listopada w Miejskim Domu Kultury odbył się XV Ogólnopolski Turniej ROCK&ROLLA o puchar Burmistrza Miasta   Kalety. 

11 listopada w mieście odbyły się uroczystości związane z 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

MATERIAŁ PŁATNY 

26 stycznia, w sali konferencyjnej restauracji „Gościnna” 
odbędzie się doroczna gala dla przedsiębiorców z terenu 
miasta Kalety. 

7 stycznia, o godzinie 12.00, w sali słonecznej Miejskiego 
Domu Kultury odbędzie się zebranie sprawozdawcze Koła 
PZW Kalety. 

Na 28 grudnia, na godzinę 13.00, w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego zaplanowano XXXIII sesję Rady Miejskiej. 

14 stycznia, na „Małym Rynku” w Kaletach, odbędzie się 
XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod-
czas Finału przy rynku stanie też ambulans do pobierania 
krwi. 

10 grudnia, przy parafii św. Józefa w Kaletach– Jędrysku, 
odbył się VI Parafialny Jarmark Adwentowy.   

8grudnia odbył się odbiór techniczny I etapu przebudowy  
części drogi gminnej– ulicy Kochanowskiego w Jędrysku. 

6 grudnia w Miejskim Domu Kultury zorganizowano   
tradycyjne „Mikołajki” dla dzieci z terenu miasta Kalety. 

15 stycznia, o godzinie 17.00, w Miejskim Domu Kultury, 
odbędzie się pierwszy z cyklu 9 okolicznościowych , połą-
czonych z prezentacjami multimedialnymi,  wykładów pn.  
„Niepodległość 1918. Upadek i odrodzenie Rzeczpospoli-
tej”.  

27 grudnia oraz 2 stycznia Urząd Miejski w Kaletach będzie nieczynny 
 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27 grudnia 2017 r. oraz 2 stycznia 2018 r. Urząd Miejski w Kaletach będzie nieczynny. 
Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, jeżeli święto przypada w sobotę (a tak było w dniu 11 listopada 2017 r. oraz będzie        

w dniu 6 stycznia 2018 r.), pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. Za utrudnienia przepraszamy.  
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Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego  

9  listopada 2017 r., w restauracji "Literatka" miała miejsce uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, 
które przeżyły ze sobą w związku małżeńskim 25 lat.  

    „Srebrne gody” wraz z zaproszonymi świętowali burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej         
w Kaletach Eugeniusz Ptak, radni Rady Miejskiej Mirosława Potempa, Michał Brol, Antoni Jeż oraz zastępca kierownika USC 
Lidia Chrobok.  
    Szanownym Jubilatom złożono najserdeczniejsze życzenia dalszej pomyślności oraz wytrwania w swoich związkach w zdro-
wiu i szczęściu. 

Państwo Aneta i Jacek Kusidło  

Państwo Dorota i Jerzy Kloze  Państwo Katarzyna i Marek Kluf  

Państwo Bożena i Adam Mazur  

Państwo Beata i Grzegorz Jeziorscy  Państwo Jolanta i Bogdan Kamińscy  

Państwo Jolanta i Krzysztof Bambynek  Państwo Krystyna i Wojciech Jelonek  
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11  listopada, w naszym mieście tradycyjnie już 
odbyły się obchody upamiętniające rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości.  
    O godzinie 10-tej w kościele przy parafii pod we-
zwaniem św. Józefa w Kaletach Jędrysku, ks. Pro-
boszcz Wojciech Ciosmak odprawił Mszę św. za ojczy-
znę, w której oprócz mieszkańców miasta uczestniczy-
ły również delegacje i poczty sztandarowe.  
    Po mszy św. przy akompaniamencie Miejskiej Or-
kiestry Dętej Miasta Kalety uczestnicy przeszli ulicami 
do centrum pod pomnik Bojowników o Wolność i De-
mokrację, gdzie delegacje złożyły symboliczne wiązan-
ki kwiatów. W uroczystości udział wzięli przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego w Kaletach, Rady Miejskiej    
w Kaletach, Ochotniczej Straży Pożarnej, Komisariatu 
Policji w Kaletach, Górników, Klubu Sportowego Unia 

Kalety, stowarzyszenia Nasze Kalety, Stowarzysze-
nia Społeczno-Kulturalnego, uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kaletach, Gimnazjum         
w Kaletach, Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach 
Miotku, Niepublicznego Przedszkola Bystrzaki oraz 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej.  
    Burmistrz miasta podziękował za udział w uro-
czystościach Pocztom Sztandarowym, Miejskiej 
Orkiestrze Dętej pod batutą Mariana Lisieckiego, 
Mażoretkom Inez, Druhom z OSP Kalety, Policjan-
tom z Komisariatu Policji w Kaletach, za uświetnie-
nie uroczystości, a także przedstawicielom wszyst-
kich organizacji oraz mieszkańcom uczestniczącym 
w miejskich obchodach Święta Niepodległości.  

Święto Niepodległości w Kaletach   

Państwo Ewa i Ireneusz Piech  Państwo Grażyna i Waldemar Szymczyk  

Państwo Danuta i Jerzy Tomaszowski  Państwo Danuta i Wojciech Zajda  
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Agnieszka Kwoka 

Leśny Zakątek Śląska promuje turystykę rowerową   

W  listopadzie przy drodze woje-
wódzkiej nr 908 w Miotku stanęły 

dwie nowe tablice promujące miasto.  
    Tablice mają za zadanie promować Kale-
ty jako Gminę Przyjazną Rowerzystom        
i tym samym zachęcać miłośników jedno-
śladów do odwiedzenia naszej gminy i sko-
rzystania z wyznaczonych tras rowerowych 
i ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. 

Uzdolnieni uczniowie i studenci otrzymali  Stypendia Burmistrza Miasta Kalety  
za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne  

w roku szkolnym 2016/2017  

30  listopada odbyła się uroczy-
stość wręczenia stypendiów 

dla uczniów i studentów za szczególne 
osiągnięcia naukowe, sportowe i arty-
styczne w roku szkolnym 2016/2017. 
Oni też byli najważniejszymi gośćmi 
gali stypendialnej.  
     Oprócz uczniów, ich rodziców i stu-
dentów w uroczystym spotkaniu uczest-
niczyli burmistrz miasta Klaudiusz Kan-
dzia oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Eugeniusz Ptak wraz z członkami 
Komisji Oświaty: Ireną Nowak, Mirosła-
wą Potempą, Antonim Jeżem i Krzyszto-
fem Rogoczem.  
     Stypendia przyznawane są zgodnie     
z uchwałą nr 183/XXIV/2008 Rady 
Miejskiej w Kaletach z dnia 2 września 

2008 r. z późniejszymi zmianami. Sty-
pendium jest wyróżnieniem indywidual-
nym dla uczniów i studentów, których 
zdolności i zainteresowania wykraczają 
poza program szkolny lub program stu-
diów, i którzy mogą poszczycić się zna-
czącymi osiągnięciami naukowymi, arty-
stycznymi lub sportowymi, potwierdzo-
nymi udziałem w konkursach 
(olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego 
lub międzynarodowego. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach stypendium 
może być przyznane uczniom lub stu-
dentom, którzy osiągnęli sukcesy w kon-
kursach lub olimpiadach na szczeblach 
innych niż w/w wymienione.  
    Galę stypendialną uświetnił występ 
dzieci z Miejskiego Domu Kultury         

w Kaletach pod kierownictwem pani 
Karoliny Dąbrowskiej - Lisieckiej.  
    Stypendium naukowe i artystyczne 
otrzymali: Marta Cieślik, Zofia Czornik, 
Marta Jeż, Julia Kolano, Dawid Kubica, 
Maja Kuder, Mikołaj Opuchlik, Benia-
min Pająk, Dawid Pająk, Adriana Potem-
pa, Aleksy Walczak i Marcjanna Wysoc-
ka. Wśród stypendystów za osiągnięcia 
sportowe znaleźli się: Xawery Dróżdż, 
Oskar Kurc i Jakub Madeja. 
    Burmistrz Miasta serdecznie pogratu-
lował wszystkim uczniom i studentom,  
a także życzył kolejnych sukcesów oraz 
motywacji do dalszej pracy.  

Agnieszka Kwoka 
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Marlena Kurc 

Miasto Kalety wyposaża gabinety profilaktyczne    w szkołach 
 podstawowych     

W  świetle przepisów oświatowych 
organy prowadzące szkoły pu-

bliczne są zobowiązane do zapewnienia 
warunków sprawowania profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej nad uczniami.  
    Zobowiązania te nie dotyczą szkół 
niepublicznych. Gabinety profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

będą do końca roku 2017 wyposażane     
z budżetu państwa. Na ten cel otrzymali-
śmy dotację w kwocie 10 934zł, zostanie 
ona przeznaczona na wyposażenie gabi-
netu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej w sprzęt medyczny        
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  
w Kaletach oraz Zespole Szkół i Przed-
szkola w Kaletach Miotku.  
    Do każdego gabinetu zostanie zaku-
pione: biurko, kozetka, stolik zabiegowy 
z miskami, szafa lekarska, szafa kartote-
kowa, tablica Snellena, waga osobowa, 
ciśnieniomierz elektroniczny, parawan    
1-skrzydłowy, apteczka szkolna.  
    Ze środków szkoły są pokrywane 
koszty utrzymania gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej     

w szkole, takich jak energia, woda, sprzą-
tanie, konserwacja. Natomiast z budżetu 
Narodowego Funduszu Zdrowia powinno 
być finansowane wyposażenie gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej w zestaw przeciwwstrzą-
sowy, przenośną apteczkę pierwszej po-
mocy, drobny sprzęt medyczny (igły, 
strzykawki) i środki niezbędne do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną (druki, 
leki ratujące życie, fluor) - kwota prze-
znaczona na powyższe mieści się           
w stawce kawitacyjnej na ucznia, jaką 
otrzymują świadczeniodawcy w wyniku 
zawarcia kontraktu z NFZ.  

Dariusz Szewczyk 

„Święto Drzewa” w naszych szkołach   

W  miesiącu listopadzie „Święto 
Drzewa” obchodzono w kla-

sach I-III Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Kaletach oraz w Zespo-
le Szkół i Przedszkola w Miotku. Z tej 
okazji odbyły się uroczyste poranki 
ekologiczne związane z tym wydarze-
niem.  
    Uczniowie wzięli udział w licznych 
konkursach związanych tematycznie       
z ochroną przyrody, zwłaszcza z rolą 
drzew w ekosystemie. Prace plastyczne 
uczniów udekorowały korytarze szkolne. 
Piosenki, inscenizacje, recytowane wier-
sze były miłym akcentem obchodów 
Święta Drzewa. Małym artystom wrę-
czono pamiątkowe dyplomy i upominki, 

a wszystkim uczniom pomoc szkolną    
w postaci tablic dot. segregowania odpa-
dów ufundowaną przez Miasto Kalety.   
    Na poranek w PSP Nr 1 zaproszono 
Panią Marię Ro-
gocz, autorkę wier-
szy recytowanych 
przez wnuczki, 
uczennice szkoły. 
Pani Maria zapre-
zentowała wiersze 
m.in. związane 
tematycznie z eko-
logią. Burmistrz 
Miasta Kalety 
składa podzięko-
wania nauczycie-

lom, uczniom i rodzicom za zaintereso-
wanie i zaangażowanie w edukację eko-
logiczną.  

Zaczęło się od ziarna 

Tak  brzmi tytuł ciekawej wy-
stawy botanicznej ,którą 

z w i e d z i l i ś m y  8  l i s t o p a d a ,  
 prezentowanej w Muzeum Śląskim    
w Katowicach.  
     Opiekunka naszego koła biologic-
znego, pani Aleksandra Piecuch, zapro-
ponowała wyjazd na tę wystawę, więc 
udaliśmy się pociągiem do Katowic. 
Szliśmy marznąc w tę okropną pogodę,  
ale po drodze weszliśmy na porośnięty 
trawą dach budynku Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego i zrobiliśmy 
sobie tam zdjęcia; podziwialiśmy też 
widok miasta z tego miejsca.  
    Dotarliśmy na miejsce. Muzeum Ślą-
skie to piękne budynki, urządzone bar-
dzo nowocześnie.   
    Nasza pani przewodnik, pracownica 

muzeum i Uniwersytetu Śląskiego, bar-
dzo ciekawie wprowadziła nas w historię 
rolnictwa na Ziemi. Mogliśmy też obser-
wować pod mikroskopem  nasiona róż-
nych, czasem bardzo starych roślin. Po 
lekcji w muzeum czekało nas jeszcze 
jedno zadanie - rozwiązywanie zagadek 
w grze logicznej  Escape room. 
Grupa przypisana do danego 
pokoju musi rozwiązać szereg 
zadań i łamigłówek żeby wy-
dostać się z pokoju w ciągu 
godziny.   
    Nie wszystkim drużynom udało 
się to zadanie.  
    Potem biegiem na peron, aby 
zdążyć na pociąg do Kalet. Droga 
powrotna minęła nam bardzo 
szybko - na opowiadaniu o przy-

godach. 
    Wszyscy wróciliśmy do Kalet radośni 
i uśmiechnięci, z nadzieją na kolejną 
taką wycieczkę.   
 

Uczniowie koła biologicznego     
Publicznego Gimnazjum w Kaletach 
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Sprawozdanie z turnieju piłkarskiego z okazji Święta Niepodległości    

D nia jedenastego listopada na 
obiekcie sportowym „Orlik”        

w Kaletach, odbył się turniej z okazji 
Święta Niepodległości. Turniej został 
zorganizowany przez niżej podpisane-
go oraz Damiana Respondka.  
    Sędzią poszczególnych meczy był 
Grzegorz Gruszka. W turnieju udział 
wzięło 6 drużyn z Kalet. Był on rozgry-
wany systemem 5+1 i zawodnicy rezer-
wowi. W każdej drużynie było maksy-
malnie 10 zawodników.  
    Mimo pochmurnej pogody i przelot-
nego deszczu rozgrywkom towarzyszyła 
znakomita atmosfera. Wszystkie prze-
prowadzone mecze były rozgrywane      
w duchu fair play i każdy mecz trwał 15 
minut.  

    Pięćdziesięciu zawodników, dzięki 
wsparciu Burmistrza Miasta Kalety Pana 
Klaudiusza Kandzi, mogło w czasie 
Święta Niepodległości spędzać ten uro-
czysty dzień w pełnej radości sportowej 
rywalizacji. Wszystkie zasady zostały 
jasno określone przez sędziego tuż przed 
rozpoczęciem turnieju. Z powodu dużej 
ilości drużyn, postanowiono utworzyć 
dwie grupy „A” i „B”, a następnie każdy 
z kapitanów przed turniejem losował 
numer, który był przyporządkowany do 
danej grupy w tabeli. Wspólnie z sędzią 
ustalono, że dwie drużyny z grupy „A”    
i „B” powalczą w rozgrywkach półfina-
łowych, następnie wygrane drużyny       
w meczu półfinałowym powalczą o zwy-
cięstwo, natomiast przegrane o 3 miej-

sce.  
    Przebieg turnieju był bardzo ciekawy, 
ponieważ w grupie „A” padły same re-
misy. Zwycięzcę grupy wyłoniono po-
przez ilość bramek strzelonych oraz stra-
conych. Ostatecznie zwycięzcą grupy 
„A” został zespół 420 Kalety. Dwa ze-
społy z grupy „A” czyli FC EFCE oraz 
Kamsoft rozegrały konkurs rzutów kar-
nych i ostatecznie ta pierwsza drużyna 
mogła się cieszyć wyjściem z grupy.  
   W grupie „B” od samego początku 
turnieju drużyna EURO Drutarni spra-
wiała wrażenie zgranej ekipy, co osta-
tecznie przełożyło się na dobry wynik      
i przesądziło o wyjściu z grupy z pierw-
szego miejsca nie tracąc ani jednego 
punktu. Drugie miejsce zdobyła drużyna 
Galaktyczni.  
   Po rozgrywkach grupowych odbyła się 
krótka przerwa na rozpisanie drużyn      
w półfinale. Rozgrywki półfinałowe 
przedstawiały się następująco: 420 Kale-
ty – Galaktyczni oraz Euro Drutarnia – 
FC EFCE.  
    Po kilku minutach było już oczywiste, 
kto powalczy o zwycięstwo, a kto o 3 
miejsce. Drużyna 420 Kalety wyraźnie 
rozbiła 3:1 drużynę Galaktycznych. Dru-
gi mecz był bardziej emocjonujący, po-
nieważ padł remis 1:1. Dlatego odbył się 
konkurs rzutów karnych. Ostatecznie 
drużyna Euro Drutarni musiała uznać 
wyższość drużynie FC EFCE, która wy-
grała po rzutach karnych (2:3).  
    Kolejnym etapem turnieju była walka 
medalowa. Pierwszy mecz odbył się o 3 
miejsce. Drużyna Galaktyczni podejmo-
wała   zespół   Euro   Drutarni.     Zespół  
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 Euro Drutarni od samego początku miał 
bardzo dużo sytuacji bramkowych,         
a wyróżniającym zawodnikiem w tym 
zespole był najmłodszy zawodnik Oskar 
Musik, który w fazie grupowej strzelił 2 
bramki, natomiast w meczu o 3 miejsce, 
jedną bramkę. Ostatecznie mecz Galak-
tycznych zakończył się porażką 2:0 i to 
Euro Drutarnia mogła cieszyć się z 3 
miejsca.  
    Na ostatni mecz przybyło sporo kibi-
ców, którzy zobaczyli rozstrzygnięcie 
Niepodległościowego Turnieju. Drużyna 
420 Kalety podejmowała zespół FC EF-
CE.  
    Po emocjonującej walce mecz zakoń-
czył się remisem 1:1, co skutkowało 
rozstrzygnięciem poprzez konkurs rzu-
tów karnych. W nim lepszy okazał się 
zespół 420 Kalety (2:0). Po godzinie 
17.00 rozpoczęło się oficjalne wręczanie 
nagród przez Burmistrza Miasta Kalety 
Pana Klaudiusza Kandzię. Pierwsze trzy 
zespoły otrzymały puchary, które ufun-
dował Burmistrz Miasta Kalety, wyło-
niono też najlepszego „króla strzelców”, 
który otrzymał statuetkę. 
  
Klasyfikacja końcowa – 11.11.2017 r. 
I miejsce: 420 Kalety – kapitan: Mate-
usz Kocyba, w składzie: Rafał Płonka, 
Adam Zok, Paweł Baron, Dominik Słod-
czyk, Daniel Gatys, Maciej Szewczyk, 
Krystian Bździon. 
II miejsce: FC EFCE – kapitan: Mate-
usz Płonka, w składzie: Rafał Żak, Ma-

teusz Kopyciok, Mateusz Żak, Marcin 
Kot, Grzegorz Kot, Dawid Strzyż. 
III miejsce: Euro Drutarnia – kapitan: 
Mirosław Krysik, w składzie: Oskar 
Musik, Krzysztof Musik, Mateusz Płon-
ka, Szymon Bańczyk, Marcin Urbań-
czyk, Kamil Urbańczyk, Aleksandra 
Balbierz, Jakub Lebek. 
IV miejsce: Galaktyczni 
V miejsce: Kamsoft 
VI miejsce: Policja Kalety 
  
    Najlepszym strzelcem turnieju: Oskar 
Musik z zespołu Euro Drutarnia. 
     Organizatorzy turnieju: Denis Lipka 

oraz Damian Respondek serdecznie 
dziękują Burmistrzowi Miasta Kalety 
Panu Klaudiuszowi Kandzi, za nagrody 
dla zespołów oraz możliwość organiza-
cji grilla. Dziękujemy Grzegorzowi 
Gruszce za sprawowanie pieczy sę-
dziowskiej, a także Arkadiuszowi Mery-
kowi za pomoc w przebiegu turnieju. 
Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich zawodników oraz kibiców którzy 
przybyli na turniej. 
 
 

Denis Lipka 

Podsumowanie rozgrywek młodzieżowych  KS Unia Kalety 

W  listopadzie swoje 
rozgrywki zakoń-

czyli zawodnicy Unii 
reprezentujący klub      
w rozgrywkach młodzie-
żowych. Występy na-

szych młodych zawodników należy 
ocenić pozytywnie, a drużyny zajęły 
czołowe lokaty w swoich rozgrywkach. 
   N a j mł o d sz a  g r up a  O r l i kó w 
(zawodnicy rocznika 2007-2008, trener 
Mateusz Nojman) w dziewięciu rozegra-
nych meczach aż siedmiokrotnie odnio-
sła zwycięstwo (22-2 – MLKS Woźniki, 
15-0 - Akademia II Sportowa Lubliniec, 
18-0 - Błękitni Herby, 9-0 - Huragan 
Jezioro, 7-3 - Pokój Sadów,  9-0 – Spar-
ta II Lubliniec, 11-0 – Śląsk Koszęcin). 
Punkty straciła tylko w meczach z LKS 
Małapanew Kuczów (5-5) i Spartą Two-
róg (2-3). Zdobyte 22 punkty pozwoliły 
zając 3 miejsce w tabeli z niewielka stra-
tą do prowadzących Małapanew Ku-
czów i Sparta Tworóg. Na uznanie za-

sługuje bilans bramkowy 98-13. Dorob-
kiem strzeleckim podzieliło się w sumie 
17 zawodników: Rafał Gruca – 14, Szy-
mon Droździok – 11, Filip Myrcik – 10, 
Maciej Rogocz, Łukasz Wons – po 9, 
Konrad Maruszczyk – 7, Szymon Jelo-
nek – 6, Kamil Sośnica – 5, Maksymi-
lian Budny – 4, Kamil Cieślok, Patryk 
Kompała, Franciszek Sołtysik – po 3, 
Szymon Neumann, Dawid Watoła – po 
2, Oskar Galios, Mateusz Kosmała, 
Wiktor Myland – po 1. 
   Drużyna Młodzików (zawodnicy rocz-
nika 2005-2007, trener Arnold Imioł-
czyk) w siedmiu rozegranych meczach 
odnieśli 5 zwycięstw (5-0 – Herkules 
Kochanowice, 7-0 – MLKS Woźniki,  4-
1 – Jedność Boronów, 3-0 – Orzeł Psary/
Babienica, 4-0 – Sparta Lubliniec), jeden 
mecz zremisowali (3-3 – Orzeł Pawon-
ków) i ponieśli tylko jedną porażkę (1-2 
z liderem Victorią Strzebiń). Zdobyte 16 
punktów daje 3 miejsce w tabeli z bilan-
sem bramkowym 27-6. Strzelcy bramek: 

Maciej Badura – 6, Daniel Watoła – 4, 
Szymon Droździok, Radosław Stroba  – 
po 3, Tymoteusz Galios, Oskar Kurc, 
Łukasz Wons – po 2, Rafał Gruca, Jakub 
Madeja – po 1. 
   Juniorzy młodsi (zawodnicy rocznika 
2001-2004, trener Sebastian Lebek), 
także rozegrali 7 meczy. Na zdobyte 13 
punktów składają się 4 zwycięstwa (3-0 
– Orzeł Psary/Babienica, 7-2 – Orzeł 
Pawonków, 3-1 – Jedność Boronów, 13-
0 – Pokój Sadów) , jeden remis (1-1 – 
Liswarta Lisów) i dwie porażki (0-2 – 
Płomień Przystajń, 0-3 – Mechanik Ko-
chcice).  Z bilansem bramkowym 27-9 
zajmują 4 miejsce w tabeli. Strzelcy 
bramek: Mateusz Janus – 7, Bartosz 
Wojtal – 6, Dominik Słodczyk – 4, Da-
niel Mikołajewski – 3, Daniel Gatys – 2, 
Marcin Sienica, Patryk Lebek – po 1. 

grudzień 2017                Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety          9 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  



 

  www.kalety.pl 

Nr 12 (308) 
 

10         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

W  dniach 25-26 
listopada oraz      

2 grudnia drużyny skła-
dające się z zawodników 
naszego klubu (Orliki, 
Młodzicy oraz Trampka-

rze) brały udział w turnieju „Orzeł 
Cup” w Pawonkowie. 
    W sobotę była to drużyna „Orliki”     
w składzie: 
Budny Jonasz, Bolacki Piotr, Gorol Ja-
kub, Bułka Antoni, Michlik Oskar, Mu-
sik Dawid, Musik Jonasz, Zok Błażej, 
Pyznar Tomasz, Skutnik Marcin, Szysz-
kowski Dawid. 
    W turnieju tym brało udział 10 dru-
żyn. Po losowaniu grup naszymi prze-
ciwnikami były drużyny: 
Orzeł I Pawonków, „Raków”  Często-
chowa, „Pogoń” Kamyk, , KKS „Iskra” 
Katowice. Oprócz tych drużyn w turnie-
ju brali udział: „Feniks” Łódz, WKS 
Wieluń, „Piłkarz” Sosnowiec, AD 
„Champions” Bytom „Orzeł” II Pawon-
ków. 
    W pierwszym meczu zagraliśmy        
z Rakowem przegrywając 2:3 i tracąc 
ostatnią bramkę w ostatniej minucie.     
W kolejnym meczu było podobnie, lecz 
tym razem przegraliśmy 0:1 z „Pogonią” 
Kamyk. Trzeci mecz Orliki wygrały 3:0 
z Pawonkowem. W ostatnim meczu w 
grupie kolejna przegrana 0:1 z Katowi-
cami, tym razem 3 minuty przed końcem 
straciliśmy gola. Ostatecznie zajęliśmy 7 
miejsce wygrywając 3:0 z drugą drużyną 
z Pawonkowa. 
    W niedzielę nasz klub reprezentowała 
drużyna „Młodzików”. W turnieju brało 
udział 12 drużyn: „Mosir” Myszków, 
ŁTS „Łabędy” Gliwice, „Victoria” Czę-
stochowa, „Raków” Częstochowa, 
„Ruch” Radzionków, „Orzeł” I Pawon-
kó w, „Orze ł”  I I  Pawonkó w, 
„Beniaminek” Częstochowa, „Gol” Czę-

stochowa, Toszecka Akademia Piłkar-
ska, „Chemik” Kędzierzyn –Koźle oraz 
„Małapanew” Kuczów.  
    Tym razem po losowaniu Małapanew 
znalazła się w grupie z Myszkowem, 
Victorią Częstochowa oraz TS Łabędy 
Gliwice. 
    Nasza drużyna grała w składzie: Bud-
ny Jonasz, Bolacki Daniel, Bolacki 
Piotr, Michlik Mateusz, Stępien Kacper, 
Nakielski Kamil, Musik Szymon, Ba-
wecki Tomasz, Brożek Jan, Klonowski 
Tomasz oraz Kupczak Aleksandra.  
    W grupie zajęliśmy 1 miejsce wygry-
wając  wszystkie mecze. Po losowaniu 
ćwierćfinałów przypadło nam grać         
z Rakowem Cz,estochowa. Po zakończe-
niu meczu był remis 1:1, ale w rzutach 
karnych lepsi okazali się zawodnicy        
z Rakowa (3:2). Po przegraniu nasza 
drużyna przydzielona została do grupy 
walczącej o miejsca od 5 do 8. Pierwszy 
mecz z drużyną „Gol” Częstochowa 
również zakończył się remisem 0:0. 
Tym razem nasi zawodnicy okazali się 
lepsi w rzutach karnych (3:2). W ostat-
nim meczu zagraliśmy o 5 miejsce. Nie-
stety po regulaminowym czasie ponow-
nie był remis. 0:0 i ponownie rzuty kar-
ne, w których okazali się lepsi zawodni-
cy „Beniaminka” Częstochowa (6:5). 
Ostatecznie zajęliśmy 6 miejsce. 
    Nasi zawodnicy nie wygrali tego tur-
nieju, ale pokazali się z jak najlepszej 
strony, ponieważ jako jedyna drużyna 
nie przegrała żadnego meczu w regula-
minowym czasie, a odpadliśmy z gry     
w ćwierćfinale z drużyną, która wygrała 
turniej. 
    Po tygodniu, w sobotę 2 grudnia, po-
nownie odbyła się kolejna faza turnieju 
„Orzeł Cup”. 
    W tym turnieju uczestniczyły drużyny 
„Trampkarzy”. Turniej ten liczył tym 
razem 5 drużyn: 

„Orzeł” Pawonków I, „Orzeł” Pawon-
ków II „Huragan” Jezioro I  „Huragan” 
Jezioro II oraz „Małapanew” Kuczów.  
    Podczas tego turnieju wygraliśmy       
2 mecze oraz 2 przegraliśmy. Na zakoń-
czenie turnieju zajęliśmy 3 miejsce. 
    Nasza drużyna grała w składzie: Ste-
bel Filip, Bolacki Daniel, Ganczar  Ma-
teusz, Tkaczewski Patryk, Nokielski 
Kamil, Kocjan Patryk, Haba Kacper. 
W sobotę 2 grudnia nasze drużyny 
„Orliki” oraz „Młodziki” brały również 
udział w Turnieju Mikołajkowym         
w Strzebiniu. W turnieju „Orlików” 
oprócz Małejpanwii brały udział druży-
ny: KS „Unia” Kalety, MLKS 
„Woźniki”, oraz „Wiktorii” Strzebiń. 
Nasza drużyna „Orlików” rozegrała      
w tym turnieju 3 mecze: z Woźnikami 
wygrała 2:0, z „Unią” Kalety wygrała 
1:0 oraz Strzebiniem 2:0. Na zakończe-
nie zajęła 1 miejsce. Dodatkowo nasz 
bramkarz - Jonasz Budny został wybra-
ny najlepszym bramkarzem turnieju,      
a Piotr Bolacki najlepszym zawodni-
kiem. 
    Po turnieju „Orlików” rozpoczęły się 
rozgrywki drużyn „Młodzików”. Po-
nownie udział brały 4 drużyny: 
„Wiktoria” Strzebiń, „Unia” Kalety, 
„Sparta” Tworóg oraz „Małapanew” 
Kuczów. 
     Również w tych rozgrywkach nasza 
drużyna „Młodzików wygrała wszystkie 
mecze i zajęła 1 miejsce. Wyniki me-
czów naszej drużyny: z Twarogiem 1:0, 
z Kaletami 2:0 oraz ze Strzebiniem 3:1. 
Składy drużyn Małejpanwii na turnieju: 
Orlicy- Budny Jonasz, Bolacki Piotr, 
Bułka Antoni, Gorol Jakub, Michlik 
Oskar, Musik Dawid, Musik Jonasz, Zok 
Błażej, Skutnik Mateusz, Skutnik Mar-
cin, Pyznar Tomasz, 
Młodzicy; Budny Jonasz, Bolacki Piotr, 
Bolacki Daniel, Nakielski Kamil, Mi-
chlik Mateusz, Stępień Kacper, Musik 
Szymon, Kupczak Aleksandra. 
     Można by powiedzieć, że sukcesy 
naszych drużyn rozpoczęły się już od 
początku bieżącego roku, ponieważ nasi 
„Młodzicy” w rundzie wiosennej wygra-
li wszystkie mecze, a na zakończenie 
sezonu rozgrywkowego zajęli pierwsze 
miejsce wygrywając rozgrywki w swojej 
grupie. Również nasi „Orlicy” po run-
dzie jesiennej są na pierwszej pozycji    
w rozgrywkach (rozegrali 9 meczy,        
z tego 8 wygrali a 1 zremisowali). 
 

Sekretarz klubu LKS Małapanew 
Andrzej Zając 

Sukcesy drużyn LKS Małapanew Kuczów 
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We  wtorek, 7 listopada,          
w Miejskim Domu Kultu-

ry w Kaletach, zakończyliśmy mikro-
projekt opracowany z inicjatywy kale-
tańskich miłośników poezji, realizo-
wany w ramach projekty „Aktywni    
w kulturze”, dofinansowany przez 
Narodowe Centrum Kultury z progra-
mu „Dom Kultury +. Inicjatywy lokal-
ne 2017”.  
    Wydarzenie to było ostatnim z cyklu 
warsztatów poetyckich, a uświetnił je 
znany śląski poeta i bard Wiesław Cie-
cieręga, twórca festiwalu poetyckiego 
„Kwiaty na kamieniu”.  
    W tym niezwykle sympatycznym         
i nastrojowym spotkaniu, oprócz poetów 
związanych z Kaletami, wzięła również 
udział liczna grupa (ok. 20 osób) kale-

tańskiej młodzieży.  
    Spotkanie przebiegało na wzajemnej 
wymianie własnych doświadczeń zwią-
zanych z twórczością poetycką i zakoń-
czone zostało minirecitalem poezji śpie-
wanej w wykonaniu Wiesława Ciecierę-
gi i towarzyszącej mu Elizy Ćwięczek, 
na który złożyły się wiersze Edwarda 
Stachury, Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego i Agnieszki Osieckiej.  
    Recital ten dostarczył wielu wrażeń 
artystycznych, a często również wielu 
wzruszeń. Wydarzenie to zaowocowało 
również jeszcze jednym, niezwykle cen-
nym i obiecującym faktem. Dla wielu 
spośród młodych uczestników warszta-
tów, uczniów Gimnazjum w Kaletach, 
był to pierwszy kontakt „na żywo”           
z poezją, który - jak sami przyznali - 

pobudził ich wrażliwość i odczucia este-
tyczne. Odpowiedzieli na to nasi poeci, 
którzy zaproponowali stałe spotkania       
z poezją w Miejskim Domu Kultury dla 
kaletańskiej młodzieży.  
    Jest to kolejny przykład na to, jak 
projekt „Aktywni w Kulturze” pozytyw-
nie wpływa na rozwój inicjatyw społecz-
nych w zakresie kultury i jeszcze więk-
szą integrację naszej społeczności lokal-
nej z MDK.  
    W ramach projektu, oprócz zorganizo-
wania warsztatów poetyckich, wydano 
również tomik poezji zawierających 
wiersze kaletańskiej grupy poetyckiej       
i zorganizowano uroczysty wernisaż       
z tym związany.  

Spotkanie z poezją 
 w kaletańskim MDK   

Marian Lisiecki 

Turniej Skata Sportowego o puchar dyrektora  
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach    

19  listopada w kaletańskim 
MDK-u odbył się turniej ska-

ta sportowego o puchar dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury w Kale-
tach.  
    W turnieju, który trwał blisko 5 go-
dzin, wzięło udział 20 zawodników.  
    Ostatecznie wygrał go p. Edward Ni-
glus, drugie miejsce zajął p. Leszek Sła-

wik, a na trzecim miejscu uplasował się 
p. Ryszard Gorzelak.  
   Gratulujemy zwycięzcom i zaprasza-
my wszystkich chętnych do udziału      
w treningach kaletańskiej sekcji skata 
sportowego w każdy piątek od 
godz.17.00 w Miejskim Domu Kultury 
w Kaletach.  

(jal) 

Zakończenie sezonu lotów 
gołębi pocztowych  

w Oddziale Tworóg   

W  sobotę, 25 listopa-
da, w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Two-
rogu, odbyło się uroczyste 
zakończenie sezonu lotów 
gołębi pocztowych Od-

działu Tworóg, w którego skład wcho-
dzą sekcje w Boruszowicach, Krup-
skim Młynie i w Kaletach.  
    Impreza połączona była z barwną wy-
stawą gołębi. Podczas uroczystości, na 
której obecni byli wójtowie gmin Two-
róg i Krupski Młyn- Eugeniusz Gwóźdź  
i Jan Murowski, a także burmistrz Miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia, wręczono 
ufundowane przez włodarzy gmin, na 
których ternie działają sekcje Oddziału, 
nagrody dla najlepszych hodowców.  
    Puchary Burmistrza Miasta Kalety za 
loty w 2017 roku odebrali: Waldemar 
Jaruszowiec, Piotr Jaworek oraz Marcin   
i Roman Surowczykowie.  
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Jadwiga Mika 

Jacek Lubos 

Plener malarski w Krynicy Zdroju  

W  dniach 15-17 listopada br. odbył się plener malar-
ski grupy plastycznej "Inspiracje" w Krynicy 

Zdroju - mieście Nikifora.  
   Zwiedziliśmy dom, muzeum Nikifora, zapoznaliśmy się      
z jego życiem i twórczością. W Powroźniku zobaczyliśmy 
piękną cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła, byliśmy 
też w Tyliczu i Muszynie oraz w Starym           i Nowym Są-
czu, gdzie mieliśmy okazję podziwiać ołtarz papieski i zwie-
dzić muzeum Ojca św. Jana Pawła II. Dziękujemy burmi-
strzowi miasta Kalety oraz dyrektorowi MDK za umożliwie-
nie odbycia pleneru. Obrazy na nim namalowane przedstawi-
my wkrótce na wernisażu.  

Karina Bronder i Adrian Kalus zwycięzcami XV Ogólnopolskiego  
Turnieju Rock&Rolla w Kaletach   

26  listopada w Miejskim Domu 
Kultury odbył się XV Ogól-

nopolski Turniej ROCK&ROLLA      
o puchar Burmistrza Miasta Kalety.  
    Wzięły w nim udział 23 pary, m.in.    
z Gliwic, Warszawy i Tarnowskich Gór, 
z czego najliczniejszą grupą okazały się 
jak zawsze Kalety.  
    Turniej rozpoczął się o godz. 16.00. 
Po pierwszych 25 minutach zmagań na 
parkiecie, jury zadecydowało, że do dru-
giego etapu przechodzi 18 par. Podczas 
przerwy, publiczności umilał czas wy-
stęp dzieci z grupy tańca nowoczesnego 
działającej przy Miejskim Domu Kultury 
w Kaletach. Po kolejnych 20 minutach 
zmagań zostało wyłonionych 10 par, 
które znalazły się w ścisłym finale. 
Prezentując najwyższy poziom na po-
dium znaleźli się: I miejsce Karina Bron-
der i Adrian Kalus z Kalet, II miejsce 
Julia Mularska i Kacper Hyży reprezen-
tujący Pionki, III miejsce Karolina i Da-
niel Wojtyra z Kalet. Puchary zwycięz-

com wręczył burmistrz Miasta Kalety 
Klaudiusz Kandzia.  
     Podczas turnieju wybrana została 
również Para Publiczności, którą zostali 
najmłodsi tancerze - Lena Dudek i Do-
minik Gros.  
     Fundatorem nagród w tegorocznym 
Ogólnopolskim Turnieju Rock&Rolla 
było Miasto Kalety, Miejski Dom Kultu-
ry w Kaletach i Z.U.H. Piaskam Bernad-
eta Krupa, natomiast sponsorem poczę-
stunku dla uczestników turnieju Restau-
racja Gościnna oraz Bistro Casyno. Na-
leży nadmienić, że w ramach turnieju,   
w sobotę oraz w niedzielę, odbywały się 
w naszym mieście warsztaty Rock your 
Lindy, w których wzięło udział prawie 

50 osób z całej Polski. O stronę medial-
ną zadbała TV Katowice, TG Stacja, 
Dziennik Zachodni oraz Gwarek. Zma-
ganiom tancerzy przyglądali się również 
radni Rady Miejskiej w Kaletach Grze-
gorz Krupa i Alojzy Rupik.  
    Burmistrz Miasta Kalety oraz dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 
składają serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom oraz publiczno-
ści za liczny udział w turnieju. Podzięko-
wania grupie Rock Time pod kierownic-
twem Tadeusza Tarnowskiego za perfek-
cyjne przygotowanie imprezy, a także 
wszystkim osobom, bez których ten tur-
niej nie mógłby się odbyć.  

Marian Lisiecki 

Zarząd Koła PZW Kalety zaprasza na zebranie sprawozdawcze za rok 2017 

7  stycznia, o godzinie 12.00, w sali słonecznej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się zebranie sprawozdawcze Koła 
PZW Kalety, na które Zarząd Koła serdecznie zaprasza wszystkich członków. 

   Jednocześnie informujemy, iż każdy uczestnik zebrania powinien mieć przy sobie legitymację członka PZW, zaś członkowie 
wykupujący zezwolenia na staw sekcyjny– także to zezwolenie.  



 

  www.kalety.pl 
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Krzysztof Rogocz 

  90  lat - a  wciąż  młodzi 

N asza Miejska Orkiestra Dęta      
w Kaletach  obchodzi w tym ro-

ku  jubileusz   90-lecia swojego  istnie-
nia, bowiem założono ją w 1927 roku.  
    Śmiało można powiedzieć, że tak  
długoletnie funkcjonowanie orkiestry  
jest związane z pasją do muzyki i muzy-
kowania wielu pokoleń  poszczególnych 
muzycznych rodzin. Sam mogę powie-
dzieć o sobie, że w tej orkiestrze  przez 
długie lata grał mój dziadek Józef Ro-
gocz, mój  ojciec Eugeniusz  Rogocz      
i  ja  -  muzykujący  już 30 lat, a nieba-
wem  najprawdopodobniej dołączy  mój 
syn  Maciej.   
     Granie w orkiestrze dętej to nie tylko 
występy publiczne w ładnym stroju. To 
długie i mozolne godziny prób, ćwiczeń, 
to przemarsze w różnych warunkach 
atmosferycznych, trudy wyjazdów        
w celu   stanowienia  oprawy muzycznej 
różnych uroczystości państwowych czy 
też kościelnych. To wszystko trudno 
byłoby pogodzić, gdyby nie miłość do 
muzyki, która nakazuje nam realizować 
postawione przed nami zadania kosztem 
własnego czasu ukradzionego rodzinie, 

która to znosi  bez szemrania, a za to       
z dumą i przyjemnością.  
    Nasza Miejska Orkiestra Dęta to ze-
spół  ludzi kierowany przez długoletnie-
go dyrygenta  P.  Mariana Lisieckiego, 
który  dzięki   bogatemu repertuarowi      
i nowoczesnemu sposobowi wykonania , 
podniósł   prestiż tej orkiestry do wyso-
kiego poziomu  artystycznego,  którego 
nam inni zazdroszczą. Dodatkowym 
atrakcyjnym elementem  orkiestry  jest 

grupa  pięknie prezentujących się mażo-
retek. Orkiestra przyjęła do swego grona 
oraz wykształciła wielu młodych ludzi, 
którym również wpojono oprócz umie-
jętności gry na różnych instrumentach  -  
miłość do muzyki. To właśnie młodzież  
przyczynia się do tego, że oprócz  długo-
letniego, bo  90 -letniego  funkcjonowa-
nia  orkiestra czuje się młodo.     

Katalog książek z kaletańskiej Biblioteki dostępny  
On-Line w internecie  

M iejska Bi-
blioteka Pu-

bliczna im. prof. 
Henryka Borka     
w Kaletach zapra-
sza do korzystania 
z katalogu biblio-
tecznego w sieci 

WWW. 
    Katalog elektroniczny OPAC (On-
line Public Access Catalog), dostępny  
jest lokalnie w Czytelni Internetowej 
oraz w Internecie pod adresem  
 

http://kalety-mbp.sowa.pl  
 
informuje o zbiorach MBP. Zawiera, jak 
dotychczas,  62%  księgozbioru Biblio-
teki Głównej.  
    Jednocześnie nieustannie trwają prace 
związane z udostępnieniem informacji   
o całości materiałów bibliotecznych 
jakimi dysponujemy. 
 

Informacja  
o multiwyszukiwarce Powiatu  

 
    Od 1 grudnia 2017 r. funkcjonuje 
Katalog rozproszony powiatu tarnogór-

skiego skierowany do czytelników bi-
bliotek publicznych w regionie: 
 
 www.powiat-tarnogorski.sowwwa.pl.  
 
    Od dziś każdy bez wychodzenia          
z domu, za pomocą Internetu może 
sprawdzić czy książka, której szuka zna-
jduje się w którejkolwiek bibliotece 
naszego powiatu! 
    Katalog będzie rozwijany. W przy-
szłości będzie można sprawdzić nie tyl-
ko czy książka jest w zbiorach bibliote-
ki, ale też czy jest wypożyczona.  
    Na razie nie wszystkie biblioteki 
przystąpiły do katalogu w związku           
z trwającym procesem komputeryzacji. 
Nie wykluczone jednak, że serwis bi-
blioteczny będzie oferował dostęp do 
zbioró w wszystkich bibl iotek                
w Powiecie.  
    Inicjatorem utworzenia katalogu jest 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tar-
nowskich Górach, która sprawuje 
nadzór merytoryczny nad bibliotekami 
w powiecie.  
         Zachęcamy do skorzystania! 

Marian Lisiecki 

W MDK o niepodległości 

R ok 2018, majową decyzją Sejmu 
RP, obwołany został Rokiem Jubi-

leuszu Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Także miasto Kalety posta-
nowiło dołączyć się do narodowych ob-
chodów tego święta.  
   Jednym z elementów kaletańskiego 
uczestnictwa w tym ogólnopolskim pro-
jekcie będzie cykl połączonych z prezen-
tacjami multimedialnymi wykładów zaty-
tułowanych  „Niepodległość 1918. Upa-
dek i odrodzenie Rzeczpospolitej”, które 
poprowadzi inspektor Urzędu Miejskiego 
w Kaletach, historyk, pan Jacek Lubos. 
   Przez 8 kolejnych (wyłączając wakacyj-
ne) miesięcy, w każdy drugi poniedziałek, 
o godzinie 17.00, za pośrednictwem wie-
dzy przekazanej przez p. J. Lubosa, bę-
dzie można się wybrać w historyczną 
podróż po dziejach upadku i próbach od-
rodzenia polskiej państwowości. Uroczy-
ste zakończenie cyklu zaplanowano na 11 
listopada 2018 roku.     

Marian Lisiecki 
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Józef Bem– bohater trzech narodów 

Bohaterowie kaletańskich ulic 

W  nazewnictwie kaletańskich 
ulic znaleźć można kilka posta-

ci związanych z polskimi zrywami 
narodowowyzwoleńczymi. Najliczniej-
szą, bo aż trzyosobową reprezentację 
(Kiliński, Głowacki, Kościuszko) ma 
w tym gronie Insurekcja Kościusz-
kowska. Dwa następne powstania nie 
znalazły w oczach XX-wiecznych PRL
-owskich nomenklatorów zbytniego 
uznania, co zresztą nie jest jakąś 
szczególną niespodzianką. Kościuszko, 
choć szlachcic, współdziałać chciał 
bowiem w słusznej sprawie z całym 
narodem, Głowacki był chłopem, Ki-
liński mieszczaninem. Tymczasem  
powstania z lat 1830-1831 i 1863-1864 
postrzegane były jako zrywy szlachec-
kie, a więc niepoprawne politycznie    
z punktu widzenia historiografii 
marksistowskiej. I tylko Józef Bem      
i Romuald Traugutt, z różnych zresz-
tą powodów, znaleźli się w narodo-
wym panteonie czasów socjalizmu. 
Byli  to  bohaterowie na tyle 
„wygodni”, że doczekali się nawet 
banknotów z własnymi podobiznami. 
Nominały nie były wprawdzie wyso-
kie, ale o czymś musiało to świad-
czyć….    

    Biografią postaci Romualda Traugutta 
postanowiłem zająć Państwa w styczniu, 
tymczasem zatrzymamy się głównie na I 
połowie XIX wieku śledząc losy genera-
ła Józefa Bema– bohatera Polski, Wę-
gier i Turcji. 
    24 marca 1794 roku, na krakowskim 
rynku, Tadeusz Kościuszko złożył słyn-
ną przysięgę, która rozpoczęła pierwszy 
(nie licząc wydarzeń z tzw. 
„konfederacji barskiej”) polski zryw 
narodowowyzwoleńczy przeciwko car-

skiej Rosji. 10 dni wcześniej, w oddalo-
nym nieco ponad 80 km od Krakowa 
Tarnowie, w rodzinie Andrzeja                
i Agnieszki z Gołuchowskich, na świat 
przyszedł Józef Zachariasz Bem. Półtora 
roku później Austria, Prusy i Rosja do-
konały III rozbioru Polski, kładąc kres 
niepodległości Rzeczpospolitej na 123 
lata. 
     W rodzinie Bemów od dwóch poko-
leń widniał już wówczas herb szlachec-
ki. Od króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego otrzymał go dziad Józefa– 
Wojciech. Pradziad— Kacper Behm– 
przybył do Lwowa z pruskiego Dolnego 
Śląska. W rodzinnej Świdnicy parał się 
wcześniej wyrobem i sprzedażą siodeł.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Kiedy mały Józio miał siedem lat 
jego rodzina przeprowadziła się do Kra-
kowa. Andrzej Bem zakupił tam dwie 
podmiejskie wsie, zaś syna wysłał na 
naukę do prestiżowego gimnazjum św. 
Anny. 
    Kolejnym etapem edukacji naszego 
bohatera stała się Szkoła Aplikacji Arty-
lerii i Inżynierii w Warszawie– dość 
świeżo mianowanej stolicą zależnego  
od napoleońskiej Francji Księstwa War-
szawskiego. Nauka w tej szkole, gdzie 
oprócz zajęć teoretycznych i języko-
wych (francuski, niemiecki, rosyjski) 
odbywały się także zajęcia praktyczne ze 
strzelania i obsługi dział oraz  zajęcia 
inżynierskie, takie jak budowanie forty-
fikacji oraz mostów, ukierunkowała ży-
cie Józefa Bema. W 1810 roku, jako 
szesnastolatek, mianowany został pod-
porucznikiem artylerii i otrzymał przy-
dział do artylerii konnej Księstwa War-
szawskiego. 
   Rok po ukończeniu szkoły– w 1812– 
już jako porucznik artylerii, wziął udział 
w słynnej rosyjskiej kampanii Napole-
ona. Służąc w korpusach marszałków 

Davouta i Macdonalda po raz pierwszy 
miał okazję do praktycznego wykorzy-
stania swoich umiejętności. Za zasługi   
w obronie Gdańska w 1813 roku został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Le-
gii Honorowej. 
     Klęska Napoleona nie przerwała ka-
riery młodego wojskowego. W 1815 
roku, w miejsce Księstwa Warszawskie-
go, utworzono zależne od Rosji Króle-
stwo Polskie. Nowemu państewku car 
zagwarantował utrzymywanie swojej 
armii (której dowódcą jednak mianował 
własnego brata). W szeregach tego woj-
ska znalazło się też miejsce dla Józefa 
Bema. 
    W roku 1818, w ramach służby woj-
skowej, rozpoczął pracę inżyniera         
w warszawskim Arsenale Królewskim 
trudniąc się głównie doświadczeniami 
pirotechnicznymi, a także… bronią ra-
kietową. 
     Podczas oblężenia Gdańska Bem 
spotkał się po raz pierwszy z tzw. racami 
kongrewskimi. Broń ta była wówczas 
jeszcze nowością i charakteryzowała się 
niską skutecznością. Wybuchające rakie-
ty mogły co prawda razić przeciwnika 
(raczej przypadkiem), ale przede wszyst-
kim zapalały ostrzeliwane budynki oraz 
silnie wpływały psychologicznie na 
przeciwnika. Race były bronią głośną, 
tworzyły dużo dymu i ognia. Mogły 
więc wywoływać popłoch u koni prze-
ciwnika, a także negatywnie wpływały 
na morale nieprzyjacielskich żołnierzy. 

     

W wyniku prac badawczych nad uży-
ciem rac kongrewskich oraz ich udosko-
naleniom utworzono dzięki Bemowi      
w armii polskiej pierwsze oddziały arty-

Banknot z Józefem Bemem, r. 1982. 

Banknot z Romualdem Trauguttem, r. 1982. 

XIX-wieczny żołnierz rosyjski odpalający 
„rakietę”- tzw. racę kongrewską 
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Agnieszka Kwoka 
REGULAMIN Konkursu „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”  

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniej oświetlony balkon, obejście przydomowe i witrynę sklepową.  
Cel konkursu:  
Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz inspirowanie do 
tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia.  

Konkurs "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje"    

B urmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniej udekorowany - oświetlony balkon, obejście przydomowe         
i witrynę sklepową, pn. "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje".  

    Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców naszego miasta do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia 
oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Na zgłoszenia czekamy do 19 stycznia 
2018 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody czekają!  

Jacek Lubos 
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lerii rakietowej - tzw. rakietników. 
   Do roku 1822 kariera wojskowa Bema 
toczyła się więc właściwym torem. Do-
służył się stopnia kapitana. Z różnych 
przyczyn, począwszy od roku 1822– 
miał już jednak „pod górkę”. W pewnym 
momencie groziło mu nawet więzienie. 
Ostatecznie w styczniu 1826 roku zdy-
misjonowano go z armii Królestwa. Ofi-
cjalnym powodem był zły stan zdrowia, 
nieoficjalnie chodziło o jego trudny cha-
rakter, a przede wszystkim o podejrzenia 
uczestnictwa w organizacjach spisko-
wych wrogich Rosji. 
   Od 1826 roku przebywał w będącej 
pod  zaborem austriackim Galicji, gdzie 
parał się różnego rodzaju pracami inży-
nierskimi. Przepustką do świata polskich 
bohaterów okazał się dla Józefa Bema 
marzec roku 1831. 
    W Królestwie Polskim, od końca li-
stopada 1830 roku, trwało powstanie. 
Doświadczony wojskowy dostał więc 
„na start” stopień majora i dowództwo 
baterii artylerii. Efektowne zwycięstwa 
osiągane przy pomocy wykorzystania 
artylerii konnej, w tym zwłaszcza sław-
na bitwa pod Iganiami, zapewniły Be-
mowi sławę najlepszego artylerzysty 
powstania. W bitwie pod Ostrołęką dzię-
ki odważnemu manewrowi majora Bema 
strona polska uniknęła klęski. Ranny na 
polu bitwy, jeszcze podczas jej trwania 
mianowany został pułkownikiem, zaś 
wkrótce potem objął dowództwo artyle-
rii armii czynnej i przyjął odznaczenie 
Złotego Krzyża Orderu Virtuti Militari. 
Zanim powstanie ostatecznie upadło  
Józef Bem został generałem brygady. 
    Okres popowstaniowy to emigracja. 
Najpierw do Niemiec, potem do Francji. 
Na obczyźnie Bem cały czas jednak my-
ślał o sprawie polskiej niepodległości, 
działał w organizacjach emigracyjnych, 
chciał także stworzyć polski legion w … 
Portugalii. 
    W sierpniu roku 1848 na krótko przy-

jechał do Lwowa. Wobec wrzenia rewo-
lucyjnego w Austrii (Wiosna Ludów) 
próbował wykorzystać moment i podbu-
rzyć przeciwko temu zaborcy społecz-
ność Galicji. Chłodno przyjęty wyjechał 
do Wiednia, gdzie objął nieformalną 
komendę nad trwającą tam rewolucją.  
W październiku bronił stolicy Austrii 
przed wojskami cesarskimi. Ostatecznie, 
wraz z kilkunastotysięcznym oddziałem, 
musiał się ewakuować. 
    W listopadzie 1848 roku przybył na 
Węgry. Z rąk Lajosa Kossutha objął 
dowództwo nad siedmiogrodzkim wę-
gierskim wojskiem powstańczym wal-
czącym o wydostanie się tego kraju spod 
ucisku Austrii.  Starcia z wojskami au-
striackimi trwały kilka miesięcy, zaś 
sukcesy dowodzonej przez Bema armii 
siedmiogrodzkiej wyswobodziły tę kra-
inę w marcu 1849 roku. Sami Węgrzy 
tak polubili swojego dowódcę, że zyskał 
wśród nich przydomek Bem Apo (Bem 
Ojczulek). Za kampanię siedmiogrodzką 
mianowano go marszałkiem polnym        
i odznaczono Orderem Zasługi I klasy.    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Nowy cesarz austriacki– Franciszek 
Józef– nie potrafiąc dać sobie rady         

z powstaniem węgierskim, skorzystał 
ostatecznie z uprawnień, jakie dawał mu 
pakt zwany „Świętym Przymierzem”.  
    Od wschodu na austriackie ziemie 
wkroczyły wojska rosyjskie, a liczeb-
ność połączonych armii wzrosła do 56 
tysięcy żołnierzy. 7 sierpnia Kossuth 
mianował Bema wodzem naczelnym, ale 
już dwa dni później 17-tysięczna armia 
powstańcza nie dała rady przeciwnikom 
ponosząc klęskę po Temesvarem.    
    Ostatecznie czekała Bema nowa emi-
gracja, tym razem do Turcji. Aby móc 
służyć w tamtejszej armii przeszedł na-
wet na islam. W państwie Osmanów, za 
zasługi innowatorskie, mianowany zo-
stał generałem armii tureckiej. Po sku-
tecznej obronie miasta Aleppo w roku 
1850 zachorował na malarię azjatycką. 
Zmarł na tę chorobę 10 grudnia. 
    Generała Józefa Bema pochowano 
pierwotnie w samym Aleppo. W roku 
1929 władzom polskim udało się wyne-
gocjować ekshumację szczątków bohate-
ra. Uroczystości składania hołdu trwały 
na całej trasie jego ostatniej podróży.  
    W Budapeszcie zgromadziło się kilka-
set tysięcy osób… Ostatecznie bohater 
trzech narodów spoczął w rodzinnym 
Tarnowie, w mauzoleum na wyspie        
w Parku Strzeleckim.        

Józef Bem– dowódca armii siedmiogrodzkiej 

Mauzoleum Józefa Bema w Tarnowie 
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Organizator: Burmistrz Miasta Kalety.  
Uczestnictwo i zasady konkursu:  
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Kalety, którzy udekorują balkon, obejście przydomowe lub wi-
trynę sklepową. 
 2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: a) najładniej udekorowany - oświetlony balkon; b) najładniej udekorowane 
- oświetlone obejście przydomowe; c) najładniej udekorowana - oświetlona witryna sklepowa.  
3. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:  
a) ogólne wrażenie estetyczne,  
b) pomysłowość i oryginalność,  
c) nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia.  
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii oświetlonego balkonu, obejścia przydomowego lub witryny 
sklepowej oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.  
Zgłoszenia wraz z fotografiami (w wersji tradycyjnej – wydruk lub na nośniku elektronicznym), należy składać w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Kaletach do dnia 19 stycznia 2018 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONKURS -Najpiękniejsze 
świąteczne iluminacje”.  
Wyboru najładniej udekorowanego - oświetlonego balkonu, obejścia przydomowego i witryny sklepowej, dokona Komisja 
konkursowa wyłoniona przez Organizatora do dnia 26 stycznia 2018 r.  
Spośród zgłoszonych do konkursu balkonów, obejść przydomowych i witryn sklepowych komisja wyłoni 1 najładniej udekoro-
wany – oświetlony balkon, 1 najładniej udekorowane - oświetlone obejście przydomowe i 1 najładniej udekorowaną - oświetlo-
ną witrynę sklepową.  
Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej miasta Kalety www.kalety.pl. Wręczenie nagród laure-
atom konkursu nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej, o terminie której zwycięzcy zostaną poinformowani pisemnie.  
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Klaudiusz Kandzia 

Zbliża się ostateczny termin składania ankiet– deklaracji na montaż pomp ciepła!    

P odczas XXXII sesji Rady Miej-
skiej w Kaletach radni uchwałą 

przyjęli regulamin uczestnictwa w pro-
jekcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez montaż pomp ciepła w budyn-
kach jednorodzinnych w mieście Kale-
ty –       Leśnym Zakątku Śląska”.   
    W związku powyższym Miasto Kalety 
ogłosiło nabór wniosków o uczestnictwo 
w projekcie dla mieszkańców Kalet, wła-
ścicieli budynków jednorodzinnych. Wy-
pełnioną ankietę – deklarację należy zło-
żyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego  
w Kaletach (II piętro, pok. 22) w nie-
przekraczalnym terminie do dnia  
 

30.12.2017 r.  
 

– DECYDUJE KOLEJNOŚĆ  
ZGŁOSZEŃ. 

  

Przed złożeniem Ankiety – 
D e kl a r a c j i  pr o s i my           
o szczegółowe zapoznanie 
się z ostateczną wersją 
regulaminu, w którym 
zmienione zostały zasady 
uczestnictwa oraz poziom 
dofinansowania. 
  
        Osoby, które podczas 
poprzedniego badania an-
kietowego złożyły wstępną 
deklarację uczestnictwa      
w projekcie (maj 2017) pro-
szone są o dostarczenie 
ostatecznej ankiety - dekla-
r a c j i , 
(stanowiącej  załącznik do 
regulaminu). Poprzednie 
badanie miało charakter 
sondażowy. 
    Maksymalny poziom 
dofinansowania jaki może 
uzyskać mieszkaniec w for-
mie refundacji poniesionych 
kosztów zadania to: 
- dla gruntowej pompy cie-
pła max. 60% kosztów kwa-
lifikowanych, jednak nie 
więcej niż 24.000 zł brutto. 
- dla powietrznej pompy 
ciepła max. 60% kosztów 
kwalifikowanych, jednak 
nie więcej niż 12.000 zł 
brutto. 
    Jednocześnie informuje-
my, iż niektóre informacje 
zawarte w listopadowym 
numerze „Biuletynu Infor-
macyjnego” straciły na ak-

tualności (chodzi np. o złomowanie do-
tychczasowego źródła ciepła, poziomy 
dofinansowania i wartość podatku VAT). 
Szczegółowe i aktualne informacje znaj-
dą Państwo w regulaminie projektu, któ-
ry widnieje na naszej stronie internetowej 
www.kalety.pl 

UWAGA!  
     W razie nieuzyskania dofinansowania 
przez Miasto Kalety mieszkaniec ponosi 
koszty audytu, który jest niezbędnym 
dokumentem w celu złożenia wniosku     
o dofinansowanie. Szacunkowy koszt 
opracowania ok. 500 zł. Jeżeli podczas 
realizacji koszt inwestycji ule-
gnie zwiększeniu nadwyżkę pokrywa 
uczestnik projektu. 
     Z projektu wykluczone są budynki,     
w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza. 
     Formularz ankiety dołączamy jako 
wkładkę do bieżącego numeru miesięcz-

nika.  Ankietę należy wypełnić i przesłać 
na adres Urzędu Miejskiego, bądź dostar-
czyć osobiście. 
    Realizacja powyższego zadania uza-
leżniona jest od pozytywnej oceny 
wniosku o dotację oraz pozyskania 
przez Miasto Kalety dofinansowania    
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020.  
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Zarządzenie Nr 0050.147.2017  
Burmistrza Miasta Kalety z dnia 11.12.2017 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2018 r. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1817) oraz na podstawie Programu Współpracy Miasta  Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018, stanowiące-
go załącznik do Uchwały nr 237/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r.  zarządzam, co następuje: 

§1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego pn.:  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kalety w 2017 r.  

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania takich  zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich           
realizacji. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej, 

- na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalety, 

- w kaletańskiej gazecie lokalnej. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta Kalety  

Klaudiusz Kandzia 

W 2017 r. dłużnicy miasta odpracowali prawie 34.000 zł  

J ak co roku realizowany był pro-
gram dotyczący odpracowywania 

zaległości z tyt. opłat za wodę, kanali-
zację oraz zadłużenia czynszowego 
wobec miasta Kalety. Program, dzięki 
któremu istnieje szansa całkowitego 
lub częściowego anulowania w/w za-
dłużenia, wdrożony został w Kaletach 
dn. 24.04.2014 roku, co reguluje zarzą-
dzenie Burmistrza Miasta Kalety        
nr 0050.75.2014.  

     Od stycznia do grudnia 2017 r. z tytu-
łu odpracowania należności cywilno-
prawnych skorzystało 19 rodzin ich za-
dłużenie wobec miasta Kalety w roku 
bieżącym zmniejszyło się o kwotę        
33. 864,36 zł. 

     Od przyszłego roku program również 
będzie realizowany, gdyż założeniem 
tego programu jest przede wszystkim 
pomoc wyjścia osób z pogłębiającego się 
zadłużenia i w konsekwencji uniknięcia 
eksmisji do lokalu socjalnego, bądź w 

przypadku pozostałych zaległości cywil-
noprawnych wobec miasta skierowanie 
sprawy na drogę postępowania sądowego 
i do komornika.  

     Informacja dotycząca możliwości 
stworzonych przez Program odpracowy-
wania zaległości wobec miasta w 2018 r. 
zostanie ogłoszona w biuletynie i na stro-
nie naszego Miasta. 
 

   Marlena Kurc 
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 1. Rodzaj zadania: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Kalety w roku 2018. 
 

 2. Wysokość środków publicznych na realizacje tego zadania. 
- Na realizację zadania przeznacza się środki z budżetu miasta w wysokości 137.700 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy 
siedemset złotych). 
 

 3. Zasady przyznawania dotacji: 
 a) złożenie oferty na dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania; 
 b) decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje burmistrz miasta Kalety, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji; 
 c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wymienioną ustawą o działalności pożytku publicznego              
i wolontariacie. 
 

4. Termin składania ofert. 
Oferty, zgodne z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ), należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kale-
tach w terminie do 19 stycznia 2018 r. 
 

5. Oferty powinny zawierać następujące dane: 
 a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 
 b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 
 c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji; 
 d) informację  o  wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; 
 e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości     
środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł; 
 f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; 
 g) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji; 
 h) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności; 
 i) statut organizacji. Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z określonymi wymaganiami nie będą rozpatrywane. 
 
6. Tryb wyboru ofert: 
 Wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi. Oferta zostanie wybrana           
wg  następujących kryteriów: 
a) zapewnienia jakości wykonania zadania na bazie posiadanych przez oferenta zasobów kadrowych i rzeczowych; 
b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania środków z dotacji na realizację zadania, deklarowanego zaangażowania środków 
własnych lub pozyskanych z innych źródeł; 
c) dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie. 
 

Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego           
w Kaletach, na oficjalnej stronie internetowej miasta Kalety oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach              
w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
 

7. Termin wyboru oferty.  
    Komisja konkursowa dokona wyboru oferty do 24 stycznia 2018 r. 
 

8. Termin i warunki realizacji zadania: 
 a) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r.; 
b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników; 
c) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zamieszczone w umowie. 
 
 

9. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku zostały przeznaczone środki w wysokości 135.000 zł 
 

Burmistrz Miasta Kalety  
Klaudiusz Kandzia 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.147.2017 

 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 11.12.2017 r. 
 

Ogłoszenie 

Burmistrz Miasta Kalety, działając zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2016 r. poz.  

1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu        
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2018 r. 
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29  listopada, w restauracji 
"Gościnna", odbyło się kolej-

ne spotkanie z przedsiębiorcami z te-
renu naszego miasta związane z opra-
cowaniem Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Miasta Kalety do roku 2023.  
    Spotkanie otworzył burmistrz Miasta 
Klaudiusz Kandzia, który pokrótce przy-
pomniał cele i założenia realizowanego 
projektu, a także podkreślił znaczenie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji         
w procesie pozyskiwania funduszy unij-
nych m.in. dla przedsiębiorców. 
Konferencję prowadzili przedstawiciele 
firmy "Kreatus sp.z o.o." opracowującej 
dla naszego miasta Lokalny Program 

Rewitalizacji.  
    Skupiono się przede wszystkim na 
wspólnym określeniu potrzeb i oczeki-
wań wobec zmian rewitalizacyjnych,      
a także problemów i sposobów ich roz-
wiązania. Zachęcano przedsiębiorców do 
przedstawienia pomysłów i propozycji, 
które mogłyby zostać zawarte w progra-
mie rewitalizacji. Jednym z nich, który 
spotkał się z aprobatą wszyst-
kich gości było utworzenie       
w mieście punktu konsultacyj-
nego dla przedsiębiorców,       
w którym będzie można uzy-
skać bezpłatną pomoc prawną, 
informacje o możliwościach 
pozyskiwania funduszy unij-
nych, a także niezbędną pomoc 
w zakresie wypełnianiu wnio-
sków o dotacje. Pomysł ten 
zostanie zgłoszony przez Mia-

sto Kalety jako propozycja zadania do 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia-
sta Kalety do roku 2023. 
    W spotkaniu wziął udział również 
przewodniczący Rady Miejskiej Euge-
niusz Ptak oraz radni Krzysztof Rogocz    
i Grzegorz Krupa. 

Spotkanie w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety  

Marek Parys 

W  rankingu 
zdolności 

kredytowej samo-
rządów tygodnika „Wspólnota” Miasto 
Kalety zajęło 101 pozycję z wskaźni-
kiem zdolności kredytowej na poziomie 
13,994. Klasyfikowani byliśmy w kate-
gorii „Miasta inne”, w której uwzględ-
nionych zostało 586 samorządów.  
     Na tle sąsiednich miast klasyfikowa-

nych w tej samej kategorii jesteśmy lide-
rem, i tak dla przykładu wyniki sąsied-
nich miast są następujące: Radzionków 
poz. 127, Miasteczko Śląskie poz.204, 
Woźniki poz. 324, Pyskowice poz. 409. 
     Stosunkowo wysoki wskaźnik zdolno-
ści kredytowej daje dla naszego miasta 
pewne poczucie bezpieczeństwa, rozu-
mianego jako możliwość skorzystania       
z kredytowania części niezbędnych inwe-

stycji. Ranking opisany została następu-
jącym komentarzem redakcyjnym: „Nasz 
tegoroczny ranking odnosi się do zdolno-
ści kredytowej definiowanej ustawowo 
przez sławny artykuł 243 ustawy o finan-
sach publicznych. Zestawiamy średnią 
wartość nadwyżki operacyjnej w ostat-
nich trzech latach z wielkością dochodów 
budżetu JST.”  

Kalety w dobrej kondycji finansowej  

Klaudiusz Kandzia 

P otoczna reklamacja to inaczej instytu-
cja rękojmi za wady towaru. Chodzi 

więc o odpowiedzialność sprzedawcy za 
towar wadliwy, przy czym wady mogą 
przybrać charakter fizyczny lub prawny 
(np. kiedy rzecz należy już do innej osoby), 
te drugie są jednak o wiele rzadsze. Przede 
wszystkim chodzi więc o brak jakiejś 
funkcjonalności. 
    Jeśli w urządzeniu ujawniła się jakaś ukry-
ta wada, musiała istnieć w momencie zakupu 
– przez rok od momentu sprzedaży istnieje 
takie domniemanie.   W przypadku zauważe-
nia wady między 12. a 24. miesiącem od 
wydania towaru, to na konsumencie spoczy-
wa obowiązek wykazania, że wada towaru 
istniała w momencie zakupu, bo domniema-
nia już nie ma. W przypadku towaru używa-
nego, całkowity okres odpowiedzialności za 
wady towaru skrócony będzie do jednego 
roku. 
    Jeżeli dany przedmiot był używany zgod-
nie z przeznaczeniem, to znaczy np. nie do-
szło do żadnego spięcia z powodu złego na-
pięcia sieci elektrycznej, w pełni będzie dzia-

łać wspomniane domniemanie istnienia wady 
w momencie sprzedaży. Ponadto, sprzedaw-
ca nie może w żadnym wypadku zasłaniać 
się terminem, chyba, że od zakupu minęło 
więcej niż dwa lata – wówczas możliwość 
reklamacji przestaje istnieć. 
Reklamację dla celów dowodowych najlepiej 
jest złożyć w formie pisemnej. Takie pismo 
reklamacyjne najlepiej przekazać sprzedawcy 
bezpośrednio, za potwierdzeniem na osobnej 
kopii. Można też dokonać tego listownie za 
potwierdzeniem odbioru. Ponadto sprzedaw-
ca nie może uzależnić przyjęcia reklamacji 
od dostarczenia paragonu fiskalnego, co jest 
częstą praktyką w Polsce. Podstawą prawną 
jest art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego – para-
gon nie jest konieczny, jedynie ułatwia pro-
cedurę reklamacyjną. Jeśli sprzedawca zażą-
da jednak jakiegoś potwierdzenia, warto 
dołączyć do żądania kserokopię paragonu 
zamiast jego oryginału. 
    W piśmie należy zawrzeć żądanie naprawy 
lub wymiany towaru, które musi być rozpa-
trzone przez sprzedawcę w ciągu 14 dni ka-
lendarzowych od złożenia. Po upływie tego 

terminu uznaje się, że reklamacja jest zasad-
na, a sprzedawca nie może odmówić spełnie-
nia żądania konsumenta. 
    Wszelkie koszty reklamacji ponosi sprze-
dawca, w szczególności koszty wymiany       
i naprawy, ponadto także koszty wysyłki. 
Jeżeli więc towar zamówiliśmy za pośrednic-
twem Internetu lub telefonicznie, koszty 
odesłania przesyłki obowiązany jest nam 
zwrócić sprzedawca. 
    Należy pamiętać, że takie zasady rękojmi 
wynikające z Kodeksu cywilnego chronią 
jedynie konsumentów, to znaczy, jeżeli doj-
dzie do sprzedaży hurtowej, nie na użytek 
własny, obowiązywać będą inne zasady. 
 

Edyta Dziobek– Romańska 
Projekt finansowany ze środków powiatu 
tarnogórskiego. Klub Jagielloński prowadzi 
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kale-
tach, ul. Żwirki i Wigury 2. Więcej informacji 
oraz możliwość      rezerwacji znajdą Państwo 
na stronie  
http://powiattarnogorski.npp-kj.pl/ 

Jak skutecznie zareklamować towar, jeśli jest wadliwy 
PRAWNIK RADZI 
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Zakończono przebudowę części drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach  
wraz z przebudową kanalizacji deszczowej   

W  dniu 24 listopada 2017 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy części drogi 
gminnej ul. Gawlika w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.  

     Wykonawcą robót była Firma POL-BRUK Sp. z o.o. z Poczesnej.  
W odbiorze poza przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Kaletach, wykonawcy i inspektora nadzoru, uczestniczyli Radni  
Rady Miejskiej w Kaletach Antoni Jeż i Grzegorz Krupa.  
     Dla przebudowywanego odcinka ul. Gawlika długość nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej wynosi 113 mb,   
powierzchnia wybudowanej jezdni 565 m2. Koszt tegorocznej inwestycji: 283 tys. zł. 

Klaudiusz Kandzia 

Ulica Gawlika przed remontem Ulica Gawlika po remoncie 

W  dniu 23 listopada 2017 r.          
w sali posiedzeń Urzędu Miej-

skiego w Kaletach odbyła się XXII 
sesja Rady Miejskiej w Kaletach, któ-
rej przewodniczyli: Eugeniusz 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 kolej-
nych punktach porządku obrad radni 
wysłuchali sprawozdania przewodniczą-
cego Rady i burmistrza z okresu między-
sesyjnego.  
    Po informacji na temat złożonych 
oświadczeń majątkowych oraz informa-
cji o realizacji zadań oświatowych za 
rok szkolny 2016/2017, radni podjęli 
następujące uchwały:  
Nr 234/XXXII/2017 w sprawie stwier-
dzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Adama Mickiewicza      
w Kaletach w ośmioletnią Publiczną 
Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Kaletach.  
Nr 235/XXXII/2017 w sprawie stwier-
dzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kaletach Miotku w ośmio-

letnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 
2 w Kaletach Miotku.  
Nr 236/XXXII/2017 w sprawie przyjęcia 
Programu przeciwdziałania przemocy    
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie dla gminy Kalety na lata 
2017-2022  
Nr 237/XXXII/2017 w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Miasta Kalety      
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2018.  
Nr 238/XXXII/2017 w sprawie określe-
nia zasad udzielania dotacji celowej w 
ramach projektu pn.  „Ograniczenie ni-
skiej emisji poprzez montaż pomp ciepła 
w budynkach jednorodzinnych w mie-
ście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska” 
Nr 239/XXXII/2017 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kalety-Zachód”. 
Nr 240/XXXII/2016 w sprawie wyraże-
nia zgody na nabycie nieruchomości. 
Nr 241/XXXII/2016 w sprawie wyraże-
nia zgody na nabycie nieruchomości. 
Nr 242/XXXII/2017 w sprawie wysoko-
ści podatku od środków transportowych. 
Nr 243/XXXII/2017 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieru-

chomości.  
Nr 244/XXXII/2017 w sprawie obniże-
nia ceny skupu żyta stanowiącej podsta-
wę obliczenia podatku rolnego w 2018 
roku.  
Nr 245/XXXII/2017 uchylająca uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Tarnogórskiemu na reali-
zację zadania w zakresie promocji zdro-
wia.  
Nr 246/XXXII/2017 w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Powiatowi Tar-
nogórskiemu w 2018 r.  
Nr 247/XXXII/2017 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 
Nr 248/XXXII/2017 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2017-2029.  
    W ostatnich punktach obrad odbyła 
się dyskusja na projektem uchwały bu-
dżetowej na 2018 rok, a przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel 
przedstawił wyniki kontroli zadania in-
westycyjnego „Przebudowa drogi gmin-
nej ul. Gwoździa w Kaletach wraz           
z przebudową kanalizacji deszczowej.  
    W punkcie interpelacje i zapytania 
radni zgłaszali bieżące sprawy.  

Małgorzata Mazur 

Sprawozdanie z XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach   
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Jan Potempa 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych 
styczeń– czerwiec 2018 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 
REJON I 

Ulice: Posterunek Kolejowy, 3-go Maja, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa,      
Łowiecka, Miłosza, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła,             

1-go Maja, A. Krajowej, Asnyka, Nowa, Okrzei, Rycerska, Słowiańska, Kosmonautów  
Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 8 5 5 9 7 4 
Odpady segregowane 15 12 12 16 14 11 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 2 6 6 3 8 5 
Odpady segregowane 9 13 13 10 15 12 

REJON II 

Ulice: Słoneczna, Kruczkowskiego, Rodziewiczówny, Celulozowa, Kilińskiego, Pstrowskiego, Krasickiego, Harcerska, Miarki, 
Dworcowa, Bema, Chopina, Gwoździa, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona, 

Wojska Polskiego, Gołębia. 

ZABUDOWA WIELORODZINNA 
STYCZEŃ 

Śmieci                                           4, 18 
Papier + plastik                            10,24 
Szkło                                              3,17 
BIO                                    4, 18 
 

LUTY 
Śmieci                                          4, 18 
Papier + plastik                           10,24 
Szkło                                             3,17 
BIO                                   4, 18 
 

MARZEC 
Śmieci                                     1,15,29 
Papier + plastik                          14,28 
Szkło                                            7,21 
BIO                                         1,15,29 
 

KWIECIEŃ 
Śmieci                                           5,19 
Papier + plastik                           11,25 
Szkło                                             4,18 
BIO                                               5,19 

MAJ 
Śmieci                                         10,24 
Papier + plastik                             9,23 
Szkło                                             2,16 
BIO                                  10,24 

CZERWIEC 
Śmieci                                         7,21 
Papier + plastik                         13,27 
Szkło                                         06,20 
BIO                                             7,21 
 

Przebudowa części drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach  
wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, I etap z 2017 roku, zakończony 

W  dniu 8 grudnia odbył się odbiór końcowy robót 
związanych z wykonaniem  Przebudowy części 

drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz        
z przebudową kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót 
była Firma POL-BRUK Sp.  z o.o. z Poczesnej. 
    W odbiorze, poza przedstawicielami Urzędu Miejskiego   
w Kaletach, wykonawcy i inspektora nadzoru, uczestniczył 
Radny Rady Miejskiej w Kaletach Pan Grzegorz Krupa. 
    Długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 315 mb. 
Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonowej kostki 
brukowej grub. 10 cm o powierzchni 1870 m2, nawierzchnie 
chodników betonowej kostki brukowej grub. 8 cm o po-
wierzchni 810 m2 oraz zjazdy do posesji z kostki brukowej 
betonowej grubości 8 cm o powierzchni 214 m2. 
    Koszt tegorocznego etapu inwestycji dla ul. Kochanow-
skiego to: 614 tys. zł. 
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Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 19 16 23 20 18 22 
Odpady segregowane 26 23 30 27 25 29 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 4 1 1 5 10 7 
Odpady segregowane 11 8 8 12 17 14 

REJON III 

Ulice: Sienkiewicza, Konopnickiej, Gawlika, Lubliniecka, Fabryczna, Pokoju, Wczasowa, Imbirowa 

REJON IV 

Ulice: Anioła, Borka. Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana Pawła II, 
Jaśminowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności, Wrzosowa, Zagłoby,            

Żeromskiego, Jaworowa, Długosza, ks. Drozdka.  

REJON V 

Ulice: Słowackiego, Gajowa, Kościuszki, Rymera, Krótka, Tuwima, Łączna, PCK, Kochanowskiego, Tylna, Kopernika, Lema, 
Nałkowskiej, Wodna, Ligonia, Wolności, Damrota, Lubocz, Witosa, Plac Zjednoczenia, Morcinka, Moniuszki, Mickiewicza, 

Korfantego. 

REJON VI 

Ulice: Orzeszkowej, Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Miodowa, Boczna, Myśliwska,             
Powstańców, Paderewskiego, Lubszecka, Jastrzębia, Poprzeczna, Piaskowa, Zapolskiej, Polna, Wiejska. 

REJON VII 

Ulice: Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Sobieskiego, ks. Rogowskiego, Żwirki i Wigury, B. Chrobrego. 

Rejon VIII 

Ulice: 30-lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida, Owocowa,   
Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wierzbowa, ks. Antosza, Wiosenna.  

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 5 2 9 6 4 8 
Odpady segregowane 12 9 16 13 11 15 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 22 19 19 23 21 18 
Odpady segregowane 29 26 26 30 28 25 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 16 20 20 17 22 19 
Odpady segregowane 23 27 27 24 29 26 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 18 15 15 19 24 21 
Odpady segregowane 25 22 22 26 30 28 

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6:00 a 16:00 W dniu wywozu od godz. 6:00 pojemniki powinny być  
wystawione przed posesję. (pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji)  
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 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  
ul. Żwirki i Wigury 2  
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Materiały do Biuletynu przyjmowane są   
do ostatniego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

 jacek.lubos@kalety.pl  
oraz w Urzędzie  Miejskim, w pokoju nr 23 b.        
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(034) 352– 76 –52,  

pon. 7.30- 17.00, wt. – czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00   
 

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