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MATERIAŁ PŁATNY 

M iło nam poinformować, że Mia-
sto Kalety pozyskało kolejne 

środki finansowe na poprawę efek-

tywności energetycznej budynku 

Urzędu Miejskiego w Kaletach.  
     Wniosek Miasta uzyskał akceptację 
zarządu Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej          

w Warszawie i tym samym Miasto Ka-

lety podpisze aneks do umowy na kolej-

ny zakres działań, który będzie obejmo-

wał: 

- instalację wentylacji mechanicznej       

z odzyskiem ciepła, 

- instalację gruntowej pompy ciepła, 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego 

na energooszczędne. 

    Na powyższy zakres miasto otrzyma 

dotację w kwocie 798.988,00 zł z Me-

chanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. 

Funduszy Norweskich. W chwili obec-

nej Urząd Miejski jest w trakcie przygo-

towania postępowania przetargowego na 

powyższy zakres prac. Całe zadanie 

zakończone i rozliczone zostanie do 

końca kwietnia 2017 roku. Dodatkowo 

w ramach RPO WSL 2014 -2020 Mia-

sto Kalety złożyło wniosek na montaż 
farmy fotowoltaicznej na dachu budyn-

ku Urzędu Miejskiego w Kaletach.  

    Po zrealizowaniu tej inwestycji         

w połączeniu   z   poprzednimi   etapami   

Blisko 800.000 złotych funduszy norweskich na kolejny 
etap poprawy efektywności energetycznej budynku  

Urzędu Miejskiego w Kaletach   

MATERIAŁ PŁATNY 

prac, a także możliwym montażem insta-

lacji fotowoltaicznej, budynek kaletań-
skiego magistratu będzie najbardziej efek-

tywnym energetycznie budynkiem uży-

teczności publicznej w naszym mieście. 
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych 
grudzień 2016-marzec 2017 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

REJON I  
Ulice:30 Lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida, Owocowa,    

Sosnowa, Stawowa, Ustronna, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna, ks. Antosza  

GRUDZIEŃ 2016– 30 , STYCZEŃ 2017– 30, LUTY 2017-27 , MARZEC 2017– 30  

REJON II  
Ulice: Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Paderewskiego, Tarnogórska, Orzeszkowej  

GRUDZIEŃ 2016– 29 , STYCZEŃ 2017–  27, LUTY 2017-24 , MARZEC 2017– 27.  

REJON III  
Ulice: Boczna, Celulozowa, Gołębia, Fabryczna, Jastrzębia, Kilińskiego, Kruczkowskiego, Konopnickiej, Lubliniecka,            

Lubszecka, Miodowa, Myśliwska, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Pstrowskiego, Powstańców, Rodziewiczównej, Słoneczna, 

Wiejska, Zapolskiej, Gawlika  

GRUDZIEŃ 2016– 27 , STYCZEŃ 2017–  26, LUTY 2017-23 , MARZEC 2017– 24.  

REJON IV  
Ulice: Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Gajowa, Kościuszki, Krótka, Lema, Łączna, Pokoju, Rogowskiego, Rymera, Słowackiego, 

Tuwima, Chrobrego, Sobieskiego  

GRUDZIEŃ 2016– 22 , STYCZEŃ 2017–  24, LUTY 2017-21 , MARZEC 2017– 23.  

REJON V  
 Ulice: Anioła, Brzozowa, Damrota, Długosza, Drozdka od nr-36 w górę, Jana Pawła II, Jaworowa, Korfantego, Lubocz,        

Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Sienkiewicza, Witosa, Wodna, Wolności od nr-1 do nr-10, Harcerska, I. Krasickiego, 

Dworcowa, Miarki  

GRUDZIEŃ 2016– 19 , STYCZEŃ 2017–  23, LUTY 2017-20 , MARZEC 2017– 21.  

REJON VI  
 Ulice: Borka, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jaśminowa, Jodłowa, Księżycowa, 

Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności od nr-11 do nr-71, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego  

GRUDZIEŃ 2016– 16 , STYCZEŃ 2017–  19, LUTY 2017-16 , MARZEC 2017– 20.  

REJON VII  
 Ulice: 3go Maja, Posterunek Kolejowy, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, 

Popiełuszki, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła  

GRUDZIEŃ 2016– 15 , STYCZEŃ 2017–  16, LUTY 2017-13 , MARZEC 2017– 16.  

REJON VIII  
 Ulice: 1go Maja, Bema, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona, Gwoździa, 

Asnyka, Nowa, Słowiańska, Rycerska, Okrzei, A. Krajowej,  

GRUDZIEŃ 2016– 13 , STYCZEŃ 2017–  13, LUTY 2017-10 , MARZEC 2017– 13.  

REJON IX  
 Ulice: Plac Zjednoczenia, Drozdka od nr-1 do nr-34, Nałkowskiej, Kopernika, Kochanowskiego, Ligonia, PCK, Żwirki i Wigu-

ry, Tylna, Chopina, Wojska Polskiego, Kosmonautów  

GRUDZIEŃ 2016– 12 , STYCZEŃ 2017–  12, LUTY 2017– 9 , MARZEC 2017– 10.  

ZABUDOWA WIELORODZINNA 

GRUDZIEŃ 2016  

 
Śmieci 9, 23  

Papier + szkło + plastik  

6, 20  

BIO 9, 23  

STYCZEŃ 2017  

 
Śmieci 5, 20  

Papier + szkło + plastik  

3, 17,31  

BIO 5, 20  

LUTY 2017  

 
Śmieci 3, 17  

Papier + szkło + plastik  

14, 28  

BIO 3, 17  

MARZEC 2017  

 
Śmieci 3, 17, 31  

Papier + szkło + plastik  

14, 28  

BIO 3, 17, 31  
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Panu Eugeniuszowi Ptakowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kaletach, składam      

wyrazy współczucia i otuchy w dniach żałoby po śmierci syna.  

Tomasz Głogowski  

Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS 

Wyrazy współczucia dla rodziny z powodu śmierci  

śp. Mateusza Ptaka  
składa Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z radnymi Rady Miejskiej    

            i pracownikami Urzędu Miejskiego.  

                                                             PODZIĘKOWANIE 
 

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane nam wyrazy współczucia, słowa wsparcia i modlitwę z powodu śmierci 

naszego kochanego syna i brata 

śp. Mateusza Ptaka 
 

Dziękujemy kapłanom, ks. proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi za przewodniczenie mszy świętej i homilię        
i ks. Michałowi Wąsowi za jej koncelebrowanie. Jesteśmy wdzięczni za udział we mszy świętej i ceremonii pogrze-

bowej naszej rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, koleżankom i kolegom szkolnym syna, nauczycielom, delegacjom 

Miasta Kalety, Rady Miejskiej, z zakładów pracy rodziców, stowarzyszeń miejskich i zrzeszających osoby niepełno-

sprawne oraz wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych. 

PODZIĘKOWANIE 
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo pozostawili ślady w naszych sercach” 

Serdeczne podziękowania rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, oraz wszystkim tym, którzy łączą się z nami 

w bólu, uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych naszego ukochanego męża i ojca 

ś. p. Tadeusza Jeziorskiego 
składają pogrążeni w bólu żona, syn i synowa 

13 listopada na kaletańskim Orliku odbył się Niepodległościo-

wy Turniej Piłki Nożnej.  

11 listopada w mieście miały miejsce uroczyste obchody Dnia  

Niepodległości.  

11 listopada w Zielonej zorganizowano V Bieg Niepodległości.  

8 listopada w kaletach gościła delegacja Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego. 

26 października odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Kale-

tach. 

22 października miały miejsce obchody związane z 70-tą rocz-

nicą działania PZHGP w Kaletach. 

20 października w Miejskim Domu Kultury odbył się wieczór 

poetycki Małgorzaty Brol i Anny Dudek. 

18 października w Miejskim Domu Kultury świętowano uro-

czystość Dnia Edukacji Narodowej. 

10 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  odbyło 

się „Święto Drzewa”. 

MATERIAŁ PŁATNY 
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10  październik- to Święto Drze-

wa. Powinniśmy o tym  dniu 
wszyscy pamiętać. Pamiętali o nim, 

jak co roku, uczniowie Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach.  

Z tej okazji pod kierunkiem nauczy-

ciela przyrody, członkowie szkolnego 

koła ekologicznego „ Ekoluby” przy-
gotowali obchody tego święta oraz 

dołożyli wszelkich starań , aby oprócz 

pięknej oprawy uroczystość miała tak-

że edukacyjny i ekologiczny charak-
ter. 

    Już we wrześniu nawiązana 

została współpraca z Nadleśnic-

twem Świerklaniec i Urzędem 

Miasta.  Przeprowadzone zostały 

konkursy: 

 - na przepis kulinarny „ Dzikie 

poznajemy i …jemy”. Zadaniem 

uczestników konkursu było napi-

sanie przepisu kulinarnego z wy-

korzystaniem owoców i krzewów 

śródpolnych, 

- prezentację multimedialną przed-

stawiającą drzewo marzeń 
„Drzewo marzeń”, 

- plastyczny „ Skacz w zarośla”, 

zadaniem uczestników było wyko-

nanie pracy plastycznej przedsta-

wiającej różne gatunki roślin           

i zwierząt charakterystycznych dla 

zadrzewień śródpolnych, 

-  plastyczny „Drzewo wyobraź-
ni”, czyli stworzenie trójwymiaro-

wego drzewa w dowolnej techni-

ce. 

    Konkursy zostały podzielone na 

rożne grupy wiekowe. Prace można było 

oglądać na wystawie zorganizowanej na 

korytarzu szkolnym.  

    Punktem kulminacyjnym obchodów 

Święta Drzewa był poranek ekologiczny, 

który odbył się 21 października. Podczas 

uroczystości uczniowie klasy V a, nale-

żący do szkolnego kola ekologicznego 

Ekoluby przedstawili inscenizację ekolo-

giczną” Nieszczęście w stumilowym 

lesie”. Na uroczystości gościliśmy leśni-

czego Pana Marka Góreckiego. Po za-

kończeniu poranka pani dyrektor Dorota 

Mańczak oraz zaproszony gość, 
wręczyli nagrody laureatom kon-

kursów. Składamy również wielkie 

podziękowania Panu Burmistrzowi, 

który każdego roku finansuje na-

grody laureatom konkursów ekolo-

gicznych.  Mamy nadzieję, że          

w przyszłym roku Święto Drzewa 

w naszej szkole przyniesie nowe, 

ciekawe pomysły i zdobędzie jesz-

cze więcej zwolenników. 

Laureaci konkursów: 

- plastyczny „Drzewo wyobraźni”: 

wyróżnienia: Lena Szymik, Paulina 

Olek, Jakub Gatys, Błażej Kukuła  

z  kl. V a, Natalia Kapica, Maksy-

milian Biadacz, Filip Cieślik z kl.  

V b, Krzysztof Kopyciok, Alicja 

Ziora, Matylda Wręczycka z kl.     

IV c, Miłosz Szołtysik, Natalia Ka-

wałko z kl. IV a oraz Dorota Brze-

zińska, Adam Koczyba i Dawid 

Kubica       z kl. VI a, 

- na przepis kulinarny: I miejsce Galio 

Kornelia z kl. V b i Nikodem Penkaty      

z kl. VI a, II miejsce Aleksandra Kotala 

z kl. IV a i Emilia Krzymińska z kl. V b, 

III miejsce Szymon Makles z kl. IV b, 

- plastyczny „ Skacz w zarośla” : I miej-

sce Klaudia Deptała z kl. IV a, wyróż-
nienie Hanna Kamińska z kl. IV a, 

- multimedialny „ Drzewo marzeń”:        

I miejsce Lena Szymik z kl. V a, wyróż-
nienie Zofia Krupa z kl. VI b. 

  Święto Drzew w PSP nr 1 w Kaletach 

Ewa Bilińska 
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U roczyste obchody Dnia Edukacji 

Narodowej wpisały się na stałe   

w tradycje naszego przedszkola.         

W tym roku - dnia 14 października - 

cała społeczność przedszkolna przyby-
ła do sali „Dzielnych Smerfów”, która 

zamieniła się w prawdziwą komnatę 
zamkową.    
    Dzieci z najstarszej grupy wraz ze 

swoimi wychowawczyniami przygoto-

wały specjalny występ, który umilił 

świąteczny dzień wszystkim pracowni-

kom oraz przedszkolakom. Ten wspólnie 

spędzony czas był niezwykły, gdyż 
wszyscy „udaliśmy się” do krainy baśni. 

W pięknej, zamkowej scenerii odbyło się 
przedstawienie teatralne pt.: „Śpiąca 

Królewna i jej dwór uczą dobrych 
manier”. Młodzi artyści zaprezentowali 

się najlepiej jak umieli. Słowem, śpie-

wem, tańcem, kulturą osobistą i właści-

wym zachowaniem pokazali, że potrafią 
wspaniale odegrać swoje role. Punktem 

kulminacyjnym były ciepłe i miłe słowa, 

które popłynęły w kierunku wszystkich 

pracowników, gdyż Dzień Edukacji Na-

rodowej to najlepszy czas by 

… . p o d z i ę k o w a ć ,  . . . p o p r o s i ć , 

. . .przeprosić .  6-latki śpiewały: 

„magiczne słowa często stosujemy, bo 

nasze drogie panie bardzo szanujemy”, 

a te magiczne słowa to oczywiście – 

dziękuję, przepraszam, proszę. Dzieci 

dziękowały za opiekę, wychowanie, na-

uczanie, dobre rady, czyste sale i smacz-

ne posiłki. Były życzenia od dobrej wróż-
ki, upominki ukryte w skrzętnie wykona-

nych królewskich szkatułach, kwiaty        

i słodkie buziaki. Starszaki swoim wystę-
pem, pięknymi strojami oraz dobrymi 

manierami wzruszyły i zachwyciły pu-

bliczność. Były szczere uśmiechy i grom-

kie brawa. Ten dzień upłynął w miłej       

i serdecznej atmosferze, przy dźwiękach 

średniowiecznej muzyki, dostarczył 

wszystkim wrażeń, które na długo pozo-

staną w naszej pamięci. 

    Ponadto nasuwa się stwierdzenie, iż 
baśń w wychowaniu dziecka odgrywa 

ważną rolę, jest stałym towarzyszem 

jego codziennych poczynań, wzbogaca 

proces wychowania i ułatwia realizację 
wielu zagadnień tak ważnych dla rado-

snego, harmonijnego rozwoju dziecka. 

 

 

Wychowawczynie 

 „Dzielnych Smerfów” 

Izabela Kierat, Jolanta Gansiniec 

Dzień Edukacji Narodowej w Miejskim Przedszkolu nr 1 
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18  października 2016 r. w sali 

widowiskowej Miejskiego Do-
mu Kultury w Kaletach spotkali się 
nauczyciele i pracownicy oświaty 

czynni  i emerytowani z terenu całej 

gminy, by wspólnie świętować Dzień 

Edukacji Narodowej.  

    W wydarzeniu udział wzięli: bur-

mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, 

przewodniczący Rady Miejskiej w Kale-

tach Eugeniusz Ptak wraz 

z radnymi Ireną Nowak, 

Janiną Perz, Antonim 

Jeżem i Krzysztofem Ro-

goczem oraz zastępca 

burmistrza Dariusz Szew-

czyk.  

    Dzień Edukacji Naro-

dowej to święto nie tylko 

nauczycieli, ale wszyst-

kich osób 

pracujących 

w oświacie.

  

    Z tej okazji wszystkim, 

którzy swoje życie zawodo-

we poświęcili szkolnictwie, 

burmistrz miasta Klaudiusz 

Kandzia złożył najserdecz-

niejsze życzenia w imieniu 

swoim, zastępcy Dariusza 

Szewczyka i przewodniczą-
cego Rady Miejskiej          

w Kaletach Eugeniusza Ptaka.  

    Specjalnie na tę okazję uczniowie 

kaletańskich placówek oświatowych 

przygotowali wraz ze swoimi wycho-

wawcami występy artystyczne. Wszyscy 

zaproszeni goście otrzymali od władz 

miasta słodkie upominki.  

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej   

W Kaletach celebrowano 98 rocznicę odzyskania niepodległości 

T radycyjnie, 11 listopada 2016 r., 

w naszym mieście odbyły się ob-

chody upamiętniające rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości.  
    O godzinie 10-tej w kościele przy 

parafii pod wezwaniem św. Józefa         

w Kaletach Jędrysku, ks. Proboszcz 

Wojciech Ciosmak odprawił Mszę św. 

za Ojczyznę, w której oprócz mieszkań-
ców miasta uczestniczyły również pocz-

ty sztandarowe.  

    Po mszy św. przy akompaniamencie 

Miejskiej Orkiestry Dętej Miasta Kalety 

uczestnicy przeszli ulicami do centrum 

pod pomnik Bojowników o Wolność        
i Demokrację, gdzie delegacje złożyły 

symboliczne wiązanki kwiatów. W uro-

czystości udział wzięli przedstawiciele 

Urzędu Miej-

skiego w Kale-

t a c h ,  R a d y 

Miejskiej w 

K a l e t a c h , 

O c h o t n i c z e j 

Straży Pożarnej, 

K o m i s a r i a t u 

Policji w Kale-

tach, Górników, 

Klubu Sporto-

wego Unia Ka-

lety, Stowarzy-

szenia Nasze 

Kalety, Stowa-

rzyszenia Spo-

ł e c z n o -

Kulturalnego, Prawa i Sprawiedliwości, 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Kaletach, Gimna-

zjum w Kaletach 

oraz Zespołu Szkół 

i  P r z e d s z k o l a          

w Kaletach Miotku. 

    Burmistrz miasta 

wygłosił okoliczno-

ściowe przemówie-

nie oraz podzięko-

wał za udział         

w uroczystościach 

Pocztom Sztandaro-

wym, Miejskiej 

Orkiestrze Dętej 

pod batutą Mariana 

Lisieckiego, Straża-

kom z OSP Kalety, Policjantom z Komi-

sariatu Policji w Kaletach, za uświetnie-

nie uroczystości, a także przedstawicie-

lom wszystkich organizacji oraz miesz-

kańcom uczestniczącym w miejskich 

obchodach 98 rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę. Gimnazjaliści 

z Publicznego Gimnazjum w Kaletach 

im. Ks. Pawła Rogowskiego przedstawili 

patriotyczny program pn. „Krótka lekcja 

historii”. Zaś w wigilię Święta Niepodle-

głości, 10 listopada, pod pomnikiem       

w centrum Kalet zebrali się mieszkańcy, 

aby uczestniczyć w wieczornicy, którą 
wspólnie z Chórem Sonata przygotowali 

uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola 

w Kaletach Miotku. 

  

Marek Parys 

Marek Parys 



 

  www.kalety.pl 

listopad 2016                Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety          7 
                                                                                                                     MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

Jacek Lubos 

Kaletanka Katarzyna Gad zdobywczynią nagrody głównej I stopnia   
w konkursie prac magisterskich „Teraz Polska Promocja i Rozwój” 

K atarzyna Gad, mieszkająca 

obecnie w Krakowie doktorant-
ka Wydziału Zarządzania i Komuni-

kacji Społecznej Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego została nagrodzona za swoją 
pracę magisterską „Branding narodo-

wy        w nowych mediach. Spoty pro-

mocyjne Polski w Internecie jako ele-
ment budowania marki narodowej”. 
   Praca, której promotorem była dr hab.. 

Agnieszka Hess, pokazuje, jak promo-

cyjne materiały filmowe (tzw. spoty) 

dostępne w Internecie mogą wpłynąć 
na postrzeganie Polski i jej markę 
narodową. Powstała na podstawie 

badań przeprowadzonych wśród mło-

dych Polaków oraz obcokrajowców, 

dla których głównym źródłem infor-

macji o Polsce jest Internet. Zawiera 

informacje o polskiej marce narodo-

wej– różnych badaczy odnośnie obec-

nej sytuacji marki Polska oraz jej po-

zycji w różnych rankingach marek naro-

dowych. Przedstawiono w niej także 

kluczowe strategie związane z marketin-

giem państwa i krótko scharakteryzowa-

no instytucje odpowiedzialne za budo-

wanie polskiej marki narodowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykorzy-

stywania przez nie nowych mediów.     

W pracy zaprezentowano też metodolo-

gię przeprowadzonych badań, opis na-

rzędzi badawczych oraz wyniki. Scha-

rakteryzowano aktualne postrzeganie 

polskiej marki narodowej    w Internecie, 

które służy obecnie Pani Katarzynie za 

punkt wyjściowy w tworzonej przez nią 
pracy doktorskiej. 

    Burmistrz miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia gratuluje osiągnięć i zdobycia 

ww. nagrody oraz życzy dalszych sukce-

sów w pracy naukowej.  

Ichtiopark z nowymi atrakcjami  

J uż niebawem nasz kaletański park 

tematyczny przy ul. Fabrycznej 
wzbogaci się o nowe atrakcje. Będzie 

to sześć edukacyjnych modeli ryb 

słodkowodnych    o długości ponad       

2 metry każda!  
    Karp, pstrąg, szczupak, sum, leszcz      

i węgorz o kształtach i kolorach odwzo-

rowanych na oryginałach, staną się 
szczególnie dla najmłodszych, zachętą 

do poznania gatunków ryb zamieszkują-
cych lokalne środowisko. Dzięki dużym 

eksponatom, dzieci będą miały okazję     
z bliska i "namacalnie" zapoznać się        
z ich anatomią, a także poszerzyć świa-

domość ekologiczną.  

     Podobne modele ryb stanęły w parku 

tematycznym w Trzciance, gdzie stały 

się już nie lada atrakcją dla odwiedzają-
cych.   

     Ryby są częścią projektu pn. 

"Edukacyjne figury ryb słodkowodnych 

– doposażenie ścieżki ekologiczno-

dydaktycznej znajdującej się w Ichtio-

parku – parku tematycznym w Kale-

tach", jaki Miasto Kalety złożyło do Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-

cach.  

Foto: www.terazpolska.pl 

Foto: www.terazpolska.pl 

Agnieszka Kwoka 
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S prawa służby wojskowej Górno-

ślązaków w niemieckim Wehr-

machcie budziła w ostatnich latach 

sporo kontrowersji, głównie wśród 

ludzi nieobeznanych z tematyką i re-

aliami, z jakimi musiała się godzić      
w tym trudnym czasie zamieszkująca 

na Śląsku ludność.  
    Kwestia ta wypłynęła ze zdwojoną 
siłą zwłaszcza przy okazji stosunkowo 

niedawnej tzw. „sprawy dziadka z Wehr-

machtu”, która na szczęście okazała się 
być mieczem obosiecznym i dała okazję 
do zakończenia zakłamanych uogólnień. 
Wówczas to raz na zawsze (mam nadzie-

ję) rozwiano podejrzenia o kolaborację    
i zdradę państwa, czego dowodem miała 

być służba Ślązaków w obcym wojsku. 

Ludzie z innych części Polski poprzez 

lekturę mnogich artykułów opisujących 

te kwestie, a także uczestnictwo w róż-
nego rodzaju konferencjach  ten temat, 

zyskali świadomość, że Ślązakom (i nie 

tylko im) wcielanym przymusowo do 

Wehrmachtu należy przede wszystkim 

współczuć, nie zaś okazywać pogardę     
i bezpodstawnie oskarżać. Reżim nazi-

stowski, zwłaszcza w ostatniej fazie woj-

ny, nie miał bowiem większych skrupu-

łów w powoływaniu do szeregowej służ-
by „mięsa armatniego” nawet jeżeli cho-

dziło o rekrutów określanych jako 

„element rasowo niepewny”. A sami 

rekruci nie mieli w tej kwestii oczywi-

ście nic do powiedzenia. Za dezercję, jak 

w każdej armii, groziła śmierć, zaś wy-

jazd na front był jednak jakąś tam szansą 
aby jej uniknąć. Zazwyczaj jednak  za-

równo jeden jak i drugi „wybór” kończy-

ły się tragedią. Tragedią, która spotkała 

też jednego z młodych mieszkańców 

Kuczowa. 

    W roku 2006 francuski student medy-

cyny Jean-Loup Gassend postanowił 

odpowiedzieć sobie na nurtujące go od 

jakiegoś czasu pytanie. Mając zaintere-

sowania historyczne usłyszał niegdyś 
opowieść starszego mieszkańca mia-

steczka Villeneuve-Loubet , w którym 

sam od urodzenia mieszkał. Dziadek 

wspominał czasy wojny oraz moment 

wyzwolenia południa Francji przez woj-

ska amerykańskie i kanadyjskie, a także 

niemiecką obronę tych ziem. W bitwie    

o Villeneuve-Loubet polec mieli nie-

mieccy żołnierze, których następnie po-

chowano w masowym grobie na skraju 

miejscowości. Niestety nie mógł wska-

zać dokładnej lokalizacji, ale zaciekawił 

młodego Jean– Loupa na tyle, że ten po 

latach zaczął drążyć temat pytając          

o możliwe usytuowanie mogiły innych 

żyjących jeszcze świadków tych wyda-

rzeń, oprócz miejscowych także wetera-

nów armii amerykańskiej i niemieckiej. 

Na dobry trop  doprowadził ostatecznie 

Gassenda pewien 90-latek, który oświad-

czył, że pracował wówczas w polu i wi-

dział jak kopano ten grób. Badania wy-

krywaczem metalu prowadziły niestety 

na manowce. W ziemi było za dużo róż-
norakich odłamków– niemych świa-

dectw walk roku 1944. Student jednak 

nie dał za wygraną i rozpoczął kopanie 

w losowych miejscach metrowej głębo-

kości dołów. Dziesiąty wykop okazał się 
strzałem w dziesiątkę-  Jean-Loup Gas-

send  natknął się w nim na ludzką 
kość… 

    Historyczna fascynacja oraz chęć po-

znania prawdy to jedno, zaś znaleziony 

masowy grób to całkiem co innego. 

Francuz stanął przed dylematem co         

z tym fantem teraz zrobić. Ostatecznie 

wszedł w kontakt z niemieckim Volks-

bundem (Niemieckim Ludowym Związ-

kiem Opieki nad Grobami Wojennymi), 

który wspólnie z archeologami i ekipą 
Gassenda zorganizował ekshumację ciał 

w październiku 2006 roku. Tak moment 

ten opisał sam znalazca: 

„Odkopaliśmy grób 18 oraz 19 paździer-

nika 2006 r. W sumie odkryliśmy w nim 

14 ciał leżących w różnych przypadko-

wych pozycjach. Były po prostu wrzuco-

ne do dołu i przysypane ziemią. Niektóre 

ciała leżały na wznak, inne na brzuchu. 

Wiele przedmiotów znajdowało się obok 

zwłok - były to hełmy, amunicja, paski, 

monety, grzebienie i guziki. Ciekawostką 
było, że tylko jednemu ciału nie brako-

wało butów, zaś wszystkie pozbawione 

były bagnetów (choć na paskach znajdo-

wały się pochwy). Francuscy cywile za-

brali wszystko, co mogło być użyteczne. 

W grobie była też druga, luźna para bu-

tów, które zostały zdjęte z nóg poległego 

żołnierza, a potem wrzucone z powrotem 

do grobu. Uważałem to za dość dziwne, 

dopóki nie obejrzałem dokładnie tych 

butów. Były pocięte odłamkami. Widocz-

nie jakiś Francuz chciał zabrać dla sie-

bie obuwie, jednak zauważył, że jest 

zniszczone, więc zrezygnował ze swego 

zamysłu i wrzucił je z powrotem do gro-

bu. 

Kilka znajdujących się w grobie hełmów 

było uszkodzonych przez odłamki lub 

kule, pozwalając nam ustalić bezpośred-

nią przyczynę zgonu. Jeden z hełmów był 

szczególnie przerażający, gdyż duży ka-

wałek pocisku odłamkowego przeszedł 

dokładnie przez tenże hełm, po drodze 

rozsadzając głowę właściciela. 

Innymi przejmującymi odkryciami były 

obrączka na palcu jednego z poległych 

oraz kilka nieśmiertelników. Jeden był 

szczególnie zaskakujący. Został znalezio-

ny tkwiąc w mostku żołnierzy, z dziurą 
po pocisku na samym środku blaszki. 

Łącznie znaleźliśmy siedem nieśmiertel-

ników, które odesłaliśmy do Berlina. 

Tajemnica śmierci Gerharda Foksa 

Gerhard Foks 

Gerhard Foks w mundurze Wehrmachtu 



 

  www.kalety.pl 

listopad 2016                 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety         9 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

Jacek Lubos 

Okazało się, że jeden z nich jest zbyt 

zniszczony, by odczytać napis, zaś dru-

giego nie udało się w ogóle odszyfrować. 
Niemcy używali nieśmiertelników z nu-

merami kodowymi zamiast nazwisk żoł-

nierzy, toteż gdy dokument zawierający 

przyporządkowanie danego numeru kon-

kretnemu żołnierzowi został utracony, 

nie ma możliwości identyfikacji człowie-

ka. Byłem bardzo zawiedziony, że ten 

poległy żołnierz nie może zostać zidenty-

fikowany przez taki techniczny szcze-

gół.” 

    Ciągnąc temat masowego grobu  Jean

– Loup Gassend  postanowił dotrzeć do 

żyjących krewnych osób, które poległy 

w tragicznej potyczce 26 sierpnia 1944 

roku pod Villeneuve–Loubet. Okazało 

się, że byli to żołnierze 148 Dywizji Za-

pasowej złożonej głównie ze Ślązaków, 

z których większość była albo bardzo 

młoda albo dość stara jak na żołnierzy. 

Współpracując z Volksbundem student 

rozesłał do urzędów miast i gmin, z któ-

rych pochodzili zidentyfikowani żołnie-

rze, szereg pism, w których prosił o na-

wiązanie kontaktu z żyjącymi krewnymi 

ofiar aby rzucić światło na ostatnie chwi-

le poległych pod Villeneuve–Loubet. 

Pomimo, iż odzew był niewielki, udało 

mu się dotrzeć do rodzin dwóch żołnie-

rzy ze Śląska oraz jednego z Czech.  

    Pismo Gassenda w sprawie nawiąza-

nia kontaktu z rodziną urodzonego 10 

września 1926 roku w Kuczowie Gerhar-

da Foksa, dotarło do Urzędu Miejskiego 

w Kaletach w 2007 roku. Poszukiwania-

mi krewnych żołnierza zajął się Pan 

Wincenty Balbierz, który dotarł do żyją-
cej jeszcze siostry Gerharda mieszkają-
cej przy ulicy Paderewskiego w Kuczo-

wie. W korespondencji pomiędzy p. Bal-

bierzem a J-L. Gassenedm pośredniczyła 

córka tego pierwszego-Pani Irmina Ka-

bus. Od Pana Wincentego siostra Ger-

harda Foksa dowiedziała się o ostatnich 

chwilach życia brata i szczegółowej da-

cie jego śmierci (dotychczas wiedziano 

jedynie, że zginął w 1944 roku w połu-

dniowej Francji). Zgodnie z prośbą Je-

ana– Loup Gassenda przekazała ona 

Francuzowi, za pośrednictwem p. Bal-

bierza, zdjęcia brata wykonane na krótko 

przed jego wyjazdem na front. 10 wrze-

śnia 1944 r. obchodziłby swoje 18 uro-

dziny. Zabrakło 15 dni... 

    Amerykański i kanadyjski desant         

w południowej Francji rozpoczął się 15 

sierpnia 1944 roku. Operacja nosiła kryp-

tonim „Dragon” i była alternatywą dla 

forsowanego wcześniej przez Winstona 

Churchilla utworzenia drugiego frontu na 

Bałkanach. Jednostki sprzymierzonych 

wylądowały w małym odstępie czasu pod 

Niceą, pod Cannes i Toulonem. Elitarne 

oddziały spadochroniarzy z First Airbor-

ne Task Force (FABTF) po kilku dniach 

od opanowania plaż na zachód od Nicei 

dostały rozkaz wyzwa-

lania terenów aż po 

granicę z Włochami. 

Natarcie FABTF roz-

poczęło się 20 sierpnia. 

Do obrony tego teryto-

rium Niemcy przezna-

czyli wyżej wspomnia-

ną 148 Dywizję Zapa-

sową. Może zresztą 
słowo „obrona” jest      

w tym przypadku małą 
przesadą– Dywizja 

miała po prostu opóź-
nić marsz Ameryka-

nów i Kanadyjczyków 

stawiając opór w naj-

bardziej dogodnych 

miejscach tak, aby 

umożliwić niemieckiej 

armii przegrupowanie i zorganizowanie 

obrony wysoko w Alpach. Oddziały 148 

Dywizji Zapasowej hamowały więc na-

tarcie jak tylko mogły, po czym zazwy-

czaj następował odwrót. Potyczka pod 

Villeneuve–Loubet była więc jedną         
z wielu, niestety ostatnią dla kuczowiani-

na Gerharda Foksa. 

    Oddziały jednostki First Special Ser-

wis Force podeszły pod miasteczko         

w nocy 24 sierpnia. Wehrmacht zorgani-

zował przy drodze zasadzkę, w której 

rannych zostało kilku żołnierzy amery-

kańskich i kanadyjskich. Działania wzno-

wiono jednak już następnej nocy, zaś nad 

ranem Villaeve-Loubet zostało otoczone   

i zaatakowane przez aliantów jednocze-

śnie z dwóch stron. Zabito kilku żołnie-

rzy w niemieckich mundurach, ale jedno-

cześnie kilkudziesięciu się poddało,         

w tym około 30-osobowa grupa prowa-

dzona przez Polaka. Niemcy jeszcze tego 

samego dnia próbowali odzyskać kontro-

lę nad miasteczkiem, jednak próba 

Villeneuve-Loubet na mapie Francji Villeneuve-Loubet dziś 

Ekshumacja masowej mogiły w Villeneuve-Loubet w 2006 roku 
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kontrataku została udaremniona, 

a w walkach poległo kilku następnych 

żołnierzy Wehrmachtu. Świadek tam-

tych wydarzeń opowiedział Gassendowi, 

że podczas próby niemieckiego kontrata-

ku z szeregów wojsk niemieckich wy-

biegł w stronę linii amerykańsko– kana-

dyjskich żołnierz z białą flagą krzyczący 

coś po polsku, został jednak zabity przez 

niemieckiego oficera strzałem w plecy...  

Na tych wydarzeniach II wojna świato-

wa dla miasteczka Villaneuve-Loubet 

praktycznie się skończyła. Ciała pole-

głych żołnierzy Wehrmachtu leżały jesz-

cze kilka dni w miejscu ich ostatniej 

walki, a w momencie, kiedy zaczął się 
proces ich rozkładu (pewnie doszło do 

tego stosunkowo szybko– to był osta-

tecznie koniec sierpnia na słonecznym 

Lazurowym Wybrzeżu), okoliczni 

mieszkańcy pochowali ich w masowej 

mogile pozbawiając uprzednio tak prak-

tycznych rzeczy jak bagnety czy buty. 

Tajemnicę miejsca ich spoczynku roz-

wiązał po 62 latach Jean-Loup Gassend. 

     Tyle lat po śmierci Gerharda Foksa, 

w momencie, kiedy nie żyją już jego  

najbliżsi krewni (w międzyczasie zmarła 

też jego siostra) 

możemy jedynie 

snuć hipotezy co do 

jego myśli i ma-

rzeń, jakie mógł 

mieć w feralnym 

sierpniu 1944 roku. 

Nie zdążył na dobre 

nacieszyć się ży-

ciem, kiedy bezli-

tosna machina hi-

storii wciągnęła go 

w swoje tryby, rzu-

ciła 1500 kilome-

trów od domu         

i kazała umrzeć za 

chorą ideologię i państwo, którego oby-

watelem być może w ogóle się nie uwa-

żał… Pamiętajmy, że przypadków po-

dobnych były pewnie dziesiątki tysięcy.         

I chociażby przez wzgląd na ich pamięć 
prostujmy bzdurne teorie o wstydliwych 

„dziadkach z Wehrmachtu”. 

    Honorowy pogrzeb Gerharda Foksa 

oraz jego 13 towarzyszy, których ciała 

ekshumowano w 2006 roku z masowego 

grobu w Villaneuve-Loubet, odbył się    
w 2007 roku na Niemieckim Cmentarzu 

Wojennym w Berneuil.          

K ilka lat temu wpadła mi w ręce  

niezwykła książka napisana 
przez Macieja Szymczyka pt. „Dzieje 

Zakładów Celulozowo – Papierni-

czych w Kaletach w 120 rocznicę uru-

chomienia produkcji”.   
   Książka ta zaczyna się podziękowa-

niem autora  dla  Pana Leszka  Goetzen-

dorf – Grabowskiego za zapał do bada-

nia i uwiecznienia  historii tego zakładu 

oraz za ogromną pomoc w gromadzeniu 

materiałów, które przyczyniły się do 

powstania książki. Pan Leszek Goetzen-

dorf – Grabowski  był w czasie wojny    

i  tuż po wojnie  znakomitym inżynie-

rem, a następnie dyrektorem  naszej fa-

bryki. To dzięki niemu odnotowano 

ogromny rozwój zakładu, unowocze-

śnienie maszyn, wzrost produkcji.  Piszę 
o tym nie bez przyczyny, chociaż ten 

artykuł nie będzie o  Kaletańskich Za-

kładach Celulozowo – Papierniczych.  

Otóż ten pan- dziś już ponad 90-letni, 

jest postacią niezwykle zasłużoną dla 

naszego miasta. Czas jego pobytu w 

Kaletach był okresem jego wczesnej 

młodości i trwał zaledwie 8 lat, jednak 

od odcisnął znaczące piętno na jego ży-

ciu, a pośrednio na życie naszego mia-

sta..  

    W marcu 2011 roku własnym sump-

tem wydał  publikację pt. „Związek Har-

cerstwa Polskiego w Kaletach 1934-

1939 , 1945 – 1949  Wspomnienia”.  To  

niezwykła publikacja. Jak pisze Pan Le-

szek: „Tak się złożyło, że utrzymywa-

łem kontakt z ostatnim żyjącym jeszcze  

uczestnikiem dawnej Komendy Ośrodka 

Harcerskiego w Kaletach, w którego  

posiadaniu była przede wszystkim pa-

mięć o tamtych czasach ale również du-

ży album z wieloma unikatowymi foto-

grafiami przedstawiającymi wydarzenia 

harcerskie z tamtych lat. Tą osobą był 

druh Leszek Gasztych. Dziś już osiem-

dziesięciopięcioletni pan, mieszkający  

w Warszawie syn przedwojennego kie-

rownika szkoły w Kaletach p. Piotra  

Gasztycha. Ustaliliśmy wspólnie Kalen-

darium wszystkich istotnych faktów 

związanych z powstaniem Związku Har-

cerstwa Polskiego w Kaletach, aż do 

czasu, kiedy nastąpił jego kres. Otrzy-

małem do skopiowania cały album         

z fotografiami. Tak istotnymi, by wczuć 
się w atmosferę tamtych lat i przypo-

mnieć jak wyglądaliśmy. Opracowanie 

to ma już charakter historycznego doku-

mentu obrazującego, jak w stosunkowo 

małej społeczności jaką były Kalety 

rozwijał się z inicjatywy mieszkańców 

wspaniały młodzieżowy ruch harcerski”. 

    Ta cenna publikacja zawiera chrono-

logiczny opis wydarzeń z życia harcer-

stwa w Kaletach w tamtym czasie a tak-

że zawiera mnóstwo zdjęć z różnych 

wyjazdów, obozów, uroczystości, na 

których jeszcze wielu naszych miesz-

kańców może rozpoznać siebie z tam-

tych lat. Wspomina także o innych dzia-

łaczach  tej organizacji , np. o Panu Emi-

lu Myszorze, który inicjuje na terenie 

Kalet powstanie drużyny harcerskiej        

i wielu innych osobach,  których zasługi 

warto przypomnieć. 
    Ci dwaj starsi panowie  Leszek Goet-

zendorf – Grabowski i Piotr Gasztych  

przyjechali do Kalet w lipcu br. i  pomi-

mo próby przekazania tej publikacji    

komuś  odpowiedniemu-  nie udało im 

się. Nieco  zawiedzeni, nie chcąc zabie-

rać jej do Łodzi lub Warszawy, przeka-

zali ją pewnej osobie, która  z kolei,  

znając moje zainteresowania miastem      

i jego dziejami,  przekazała ją mnie. 

    Mam nadzieję, że po moim artykule  

ktoś się zainteresuje tą publikacją i zgło-

si się do mnie. Oddam w dobre ręce.             

Związek  Harcerstwa  Polskiego  w  Kaletach 

Honorowy pogrzeb ekshumowanych żołnierzy, Berneuil, 23 czerwca 2007 r. 

Szkielet żołnierza Wehrmachtu. Masowy grób          

w Villeneuve-Loubet, 2006 r.  

Jacek Lubos 
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Wieczór poetycki w MDK 

Hodowcy gołębi pocztowych działają w Kaletach  
już od 70 lat     

W  sobotę, 22 października Sek-

cja Polskiego Związku Hodow-

ców Gołębi Pocztowych w Kaletach 
obchodziła 70 lat działalności. Obcho-

dy rocznicowe rozpo-

częła uroczysta Msza 
św. w kościele w Dru-

tarni.  

     Po Mszy św. ho-

dowcy, władze miasta 

oraz zaproszeni goście 

kontynuowali obchody 

w Miejskim Domu 

Kultury. Rozpoczęto 

od przedstawienia pre-

zentacji multimedialnej 

dokumentującej siedem 

dekad hodowli gołębi 

pocztowych w Kale-

tach. Następnie wrę-
czono medale oraz 

puchary za najlepsze wyniki w roku 

2016. Puchar Burmistrza Miasta Kalety 

zdobyli Robert i Jakub Lebkowie, na 

drugim miejscu uplasował się Piotr Li-

piński, zaś trzecie miejsce zajęło mał-

żeństwo hodowców- Andrzej i Alicja 

Kocybowie. Burmistrz miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia wraz z przewodni-

czącym Rady Miejskiej Eugeniuszem 

Ptakiem oraz radnymi: Ireną Nowak, 

Krzysztofem Rogoczem i Alojzym Ru-

pikiem wręczyli prezesowi Sekcji Kalety 

okolicznościowy prezent - 4 kosze do 

przewozu gołębi. 

    Burmistrz miasta w swoim przemó-

wieniu docenił pasję hodowców. Zaba-

wa przy zespole muzycznym trwała do 

późnych godzin wieczornych.  

Jacek Lubos 

W  c z w a r t k o w y 

zimny i deszczo-
wy wieczór, 20 paź-
dziernika, w Miejskim 

Domu Kultury w Kale-

tach miało miejsce nie-

codzienne spotkanie       

z poezją i nie tylko. Po-
zwoliło wszystkim obec-

nym na tym spotkaniu 

rozgrzać nasze serca        

i umysły.  
    Nasze rodzime poetki 

Ania Dudek i Małgosia 

Brol zaprezentowały 

swój dorobek od 2015 roku. W tym cza-

sie Ania Dudek wydała tomik wierszy 

pt. "Dotknąć nieba", który w piękny         

i melancholijny sposób deklamowała 

szerokiej publiczności Pani Mira Ku-

charska - Terapeutka Warsztatów Tera-

pii Zajęciowej Domu Pomocy Społecz-

nej w Lublińcu. 

     Tomik wierszy, który ukazał się dzię-
ki pomocy finansowej Radnej Rady 

Miejskiej w Kaletach Pani Mirosławy 

Potempa, już w przyszłym tygodniu trafi 

do naszej Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej im. prof. Henryka Borka, gdzie moż-
na będzie go zakupić.  
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W dorobku Ani Dudek znajduje 

się "Dokąd idę" - pierwszy tomik oraz 

następne dwa "Śladami skrzydeł" oraz 

"Bałagan w głowie". Obecnie Ania pra-

cuje nad kolejnym tomikiem, który za-

prezentowany zostanie w przyszłym 

roku w maju. Pani Małgorzata Brol        

w pierwszej odsłonie zaprezentowała 

zaproszonym gościom tomik wierszy 

"Otchłań namiętności", "Ćwiczenia 

umysłu", kolorowe albumy z wierszami 

"Zachód słońca w moich wierszach"        

i "Jesień w moich wierszach" - wszystkie 

wydane w 2015 roku. Po tych pozycjach 

nastał punkt kulminacyjny programu,      

a mianowicie Pani Małgorzata opowie-

działa jak powstał kolorowy album           

z wierszami pt. "Pamiętać Cię chcę - 

Kołobrzeska sanitariuszko" również wy-

dany w 2105 roku, który był początkiem 

napisania biografii Adolfa Cogiel - na-

szego mieszkańca, malarza, rzeźbiarza     

i  autora pomnika kołobrzeskiej sanita-

riuszki. Został zaprezentowany multime-

dialnie piękny przekaz do mieszkańców 

naszej miejscowości - dyrektora Mu-

zeum w Kołobrzegu pana Roberta Ma-

ziarza. Po kawowej przerwie na ekranie 

zostało pokazane spotkanie, które odbyło 

się w Kołobrzeskim Muzeum, prowa-

dzone przez Pana dyrektora Roberta 

Maziarza w którym udział wzięły Pani 

Małgorzata Brol 

oraz Pani Zofia 

Jankowska - mo-

delka która pozo-

wała do rzeźby 

k o ł o b r z e s k i e j 

sanitariuszki.  

    W spotkaniu 

wzięli udział 

członkowie ro-

dziny naszego 

w c z o r a j s z e g o 

nieżyjącego już 
bohatera Pana 

Adolfa Cogla, 

burmistrz Miasta 

Kalety Pan Klaudiusz Kandzia, Prze-

wodniczący Rady Miejskiej w Kaletach 

Pan Eugeniusz Ptak, Radni Rady Miej-

skiej Pani Janina Perz, Pani Irena No-

wak, Pani Mirosława Potempa oraz Pan 

Adam Gabryś. Wśród znakomitych gości 

znaleźli się członkowie grupy artystycz-

nej INSPIRACJE, którzy są autorami 

projektów okładek wydanych tomików, 

Pani Jadwiga Mika oraz Pani Agata Pe-

na. Gośćmi spotkania byli były bur-

mistrz naszego Miasta Pan dr Józef Kali-

nowski z małżonką, najbliższa rodzina, 

przyjaciele i znajomi. Organizatorem 

wieczoru poetyckiego była Miejska Bi-

blioteka Publiczna im. prof. Henryka 

Borka. Pragnę gorąco podziękować na-

szym poetkom za propozycję zorganizo-

wania tego spotkania. Za przekazanie 

swojej twórczości mieszkańcom oraz 

wiedzy na temat wspaniałego człowieka, 

który mieszkając, pracując i tworząc we 

Wrocławiu nigdy nie zapomniał skąd 

pochodzi. To dzięki Pani Małgosi Brol 

nasi mieszkańcy dowiedzieli się o auto-

rze kołobrzeskiej sanitariuszki. O następ-

nych takich spotkaniach poinformujemy 

na naszych stronach: kalety.pl, mdkkale-

ty.pl oraz bibliotekakalety.pl 

 

Święto Niepodległości na kaletańskim Orliku uczczono turniejem piłkarskim   

W  dniu 13.11.2016 r. z okazji 

Święta Niepodległości na bo-
isku kaletańskiego Orlika odbył się 
piłkarski turniej dzikich drużyn 

(drużyny 6 osobowe).  
   Startowało pięć drużyn amatorskich 

(łącznie 43 zawodników), cztery z Kalet 

oraz jedna z Tarnowskich Gór.  

   Zawody rozegrano systemem ” każdy 

z każdym”. Ze względu na trudne wa-

runki atmosferyczne każdy mecz grano 

2x8 min.  

    Po prawie czterogodzinnych sporto-

wych zmaganiach wyłoniono zwycięzcę 
turnieju, którą została drużyna z Tar-

nowskich Gór: „United Masbit” w skła-

dzie: Zdzisław Skupień, Mirosław Woj-

tas, Adam Brózda, Mateusz Lamla, Bar-

tłomiej Wylężek, Mateusz Ogłaza, Ma-

teusz Bula. Drugie miejsce zajął zespół  

z Kalet „Zwolnieni z WF-u”(Mateusz 

Płonka, Aleksander Gabryś, Adam Ku-

kowka, Mateusz Ogrodnik, Marcel Ja-

nus, Dawid Janus, Grzegorz Kot, Marcin 

Kot, Roland Płonka).Trzecie miejsce 

wywalczyli „Wąsinki” z Kalet 

(Mirosław Krysik, Marcin Urbańczyk, 

Krzysztof Musik, Oskar Musik, Mateusz 

Urbańczyk, Rafał Płonka). Statuetkę 
najlepszego strzelca turnieju otrzymał 

Adam Kalemba z drużyny” MOW Kale-

ty”, uzyskując 6 goli. (medal za 6 goli 

otrzymał również Mateusz Urbańczyk –

z zespołu „Wąsinki”, który przegrał ba-

raż w bezpośrednim pojedynku snajpe-

rów „kto pierwszy trafi w poprzeczkę”). 

Puchary ufundowane przez Miasto Kale-

ty wręczyli w imieniu burmistrza Klau-

diusza Kandzi organizatorzy turnieju 

animatorzy: Antoni Jeż i Marcin Pran-

dzioch. Zawody prowadził sędzia licen-

cjonowany Rafał Kandzia. 

 Wyniki meczów: 
1. MOW Kalety – United Masbit        

Tarnowskie Góry 0-2 

2. Galaxy – Zwolnieni z Wf-u 0-1 

3. United Masbit - Wąsinki 4-1 

4. Zwolnieni z Wf-u – MOW Kalety 3-3 

5. Galaxy - Wąsinki 1-4 

6. Zwolnieni z Wf-u - United Masbit 0-1 

7. MOW Kalety – Wąsinki 3-3 

8. United Masbit – Galaxy 1-0 

9. Wąsinki - Zwolnieni z Wf-u 2-3 

10. Galaxy – MOW Kalety 5-3 

Klasyfikacja turnieju: 
1. United Masbit Tarnowskie Góry - 12 

pkt 

2. Zwolnieni z Wf-u - 7 pkt 

3. Wąsinki - 4 pkt 

4. Galaxy - 3 pkt 

5. MOW Kalety - 2 pkt 
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11  listopada, o godzinie 11.00,     

76-ciu biegaczy wystartowało   

w piątej, kolejnej edycji Biegu  Nie-

podległości w Kaletach– Zielonej. 

Start odbył się tradycyjnie już spod 

„Drzewa Wolności” na skrzyżowaniu 
ulic 30-lecia i Stawowej. 
    W tym roku organizatorzy biegu 

wprowadzili kilka innowacji, które były 

efektem doświadczeń poprzednich czte-

rech edycji. Był to przede wszystkim 

sposób oznaczenia trasy, a także nagło-

śnienie usytuowane w biurze zawodów 

czy profesjonalna bramka na mecie wy-

pożyczona dzięki uprzejmości prezesa 

Stowarzyszenia „Cidry Lotajom”- Pana 

Grzegorza Szeremety. Wprowadzono też 
zapisy drogą internetową, dzięki czemu 

pojawiła się możliwość kontrolowania 

frekwencji. Ta zaś w roku bieżącym była 

rekordowa, bo, jak już wyżej wspomnia-

no, na linii startu ustawiło się kilkudzie-

sięciu biegaczy i biegaczek. Oprócz licz-

nej reprezentacji kaletańskiej grupy      

„O co biega w Kaletach” w Biegu Nie-

podległości pobiegła nie mniej liczna 

grupa reprezentująca radzionkowskie 

Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”. Na 

kaletańską imprezę przyjechali także 

sportowcy z Bytomia, Piekar Śląskich, 

Tarnowskich Gór, Woźnik, Cynkowa, 

Katowic czy Sosnowca. 

    Najszybciej 10-cio kilometrową trasę 
biegu pokonał Kamil Bezner z Bytomia, 

który przybiegł na metę z czasem 36 

minut i 19 sekund. Wśród kobiet rów-

nych sobie nie miała katowiczanka Ka-

rolina Rudlicka (czas: 42 minuty i 30 

sekund). Biegaczy sklasyfikowano         

w trzech kategoriach, według przynależ-
ności do grup wiekowych: 1998-1987, 

1986-1977, 1976 i starsi.  

   Po zakończeniu biegów wrzała praca 

w biurze zawodów i po kilkunastu minu-

tach zaprezentowano zestawienie zwy-

cięzców poszczególnych kategoriach 

oraz tabelę z czasami wszystkich zawod-

ników. W międzyczasie, tradycyjnie już, 
w scenerii biało– czerwonej flagi i prze-

pięknych plenerów zbiorników wodnych 

w Zielonej, zapłonęło integracyjne ogni-

sko na którym można był upiec kiełba-

ski. Nie zabrakło też rozgrzewającej 

kawy i pysznego ciasta, który to poczę-
stunek przygotowała grupa „O co biega 

w Kaletach”.   

    Dekoracji zwycięzców dokonali: bur-

mistrz miasta Klaudiusz Kandzia, prze-

wodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz 

Ptak oraz radni– Janina Perz i Grzegorz 

Krupa. Każdy z uczestników obdarowa-

ny został okolicznościowym, imiennym 

dyplomem oraz biało– czerwonym koty-

lionem.  

    Jako odpowiedzialny za kwestie orga-

nizacyjno– logistyczne chciałbym w tym 

miejscu podziękować za pomoc w orga-

nizacji V Biegu Niepodległości Lokalne-

mu Animatorowi Sportu- Panu radnemu 

Antoniemu Jeżowi, który przeprowadził 

pomiar czasu startujących zawodników, 

a także Pani  Monice Ulbricht ze świetli-

cy „Przystań” za przygotowanie kotylio-

nów oraz  nieocenionym dziewczynom   

z biura zawodów: Milenie Krus, Marcie 

Kamińskiej i Kasi Kusidło, które po raz 

kolejny bezinteresownie poświęciły swój 

wolny czas dla dobra idei kaletańskiego 

sportu.   

 

V Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Kalety przeszedł do historii 

1998-1987 1986-1977 1976+ 

1. Karolina Rudlicka 

2. Agnieszka Piecuch 

3. Mirosława Bonk 

1. Alicja Krótki 

2. Agnieszka Stańczyk 

3. Aleksandra Zosgórnik 

1. Klaudia Radziwończyk 

2. Izabela Tomaszewska 

3. Katarzyna Mazur 

Miejsca medalowe, kobiety 

Miejsca medalowe, mężczyźni 

Jacek Lubos 

1998-1987 1986-1977 1976+ 

1. Filip Krauze 

2. Marcin Szmukier 

3. Wojciech Lizoń 

1. Kamil Bezner 

2. Łukasz Jonderko 

3. Rafał Kargól 

1. Rafał Wachla 

2. Piotr Gryboś 
3. Robert Wręczycki 
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Końcowa klasyfikacja ogólna 
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Nisko, coraz niżej... 

T rwa rozpoczę-
ta na przeło-

mie września i paź-
dziernika zła passa 

pi łkarzy  Unii    

Kalety.  
    Wygrany 2:0 mecz z LZS Mrzygłód, 

który Unia rozegrała na stadionie przy 

Fabrycznej 15 października, zdawał się 
być światełkiem w tunelu. Niestety zaraz 

po nim przyszły kolejne porażki: z Pło-

mieniem Kuźnica Marianowa (na wyjeź-
dzie) 1:3, z Zielonymi Żarki (na wyjeź-
dzie) 0:2 i klęska u siebie z Wartą Ka-

mieńskie Mły-

ny aż 1:4.          

Z pozycji ocie-

rającej  się         
o podium dru-

żyna Unii pole-

ciała z hukiem 

na miejsce 

dziewiąte, któ-

re na ten mo-

ment nie daje 

s p o k o j n e g o  

ligowego bytu. 

Nie zmienił 

tego też ostatni 

bezbramkowy 

remis z Olim-

pią Huta Stara. 

    Pocieszający wydaje się jedynie fakt, 

że to już prawie koniec rundy jesiennej. 

Aby myśleć o mniej nerwowej przerwie 

w rozgrywkach Unia musi pokonać        
w sobotę 19 listopada LKS Sieraków 

Śląski, co, przy korzystnych dla Unii 

wynikach meczów w Kuźnicy Mariano-

wej (Płomień zagra z Jednością Boro-

nów), w Starczy (tam Czarni zmierzą się 
z Wartą Kamieńskie Młyny), czy przede 

wszystkim w Lublińcu (Sparta podejmie 

Olimpię Huta Stara– bezpośredniego 

sąsiada Unii w tabeli), może skutkować 

awansem kalecian do środkowej strefy 

tabeli. Różnice punktowe pomiędzy       

6 a 9 miejscem są bowiem na razie nie-

zbyt duże. Potem pożegnamy się z bo-

iskami klasy okręgowej Football Factory 

aż do wiosny, a trener Lebek zyska nie-

zbędny czas na wyciągnięcie wniosków 

z niezbyt udanego zakończenia rundy.  

    Czy zobaczymy kaletańskich „rycerzy 

wiosny”?  Na odpowiedź na to pytanie 

przyjdzie nam poczekać zapewne do 

końca marca 2017 roku. 

Grad goli, festiwal punktów– Małapanew płynie ostro w górę 

P r z e g r a n a          

z rezerwami 
kaletańskiej Unii 

wyraźnie rozdraż-
niła ambitnych 

zawodników klubu z Kuczowa.  
     Było to ostatnie spotkanie w rundzie 

jesiennej, w którym Małapanew zeszła    

z boiska bez punktów. W następnych 

pięciu meczach gracze z Paderewskiego 

pokonali kolej-

no: Pokój Sa-

dów (u siebie) 

2:0, Śląsk Ko-

szęcin (na wy-

jeździe) 6:2, 

Spartę Tworóg 

(u siebie) 6:1, 

Rybaka Ciasna 

(na wyjeździe) 

4:3. Przysło-

wiową „kropkę 
nad i” postawili 

6 listopada po-

konując przy 

własnej publicz-

ności kochano-

wicki Ruch aż 5:0.  

   Z bilansem pięciu kolejnych wygra-

nych, 15 zdobytych punktów i stosun-

kiem bramek 23:6 Małapanew wspięła 

się na trzecie miejsce w tabeli z przewa-

gą 5 punktów nad zajmującymi czwartą 
lokatę Błękitnymi Herby i stratą  7 punk-

tów do liderującego Promienia Glinica. 

    Jaka będzie wiosna?  Promień Glini-

ca, który z 13-tu spotkań wygrał aż 11     

i Orzeł Psary/ Babienica, który przez 

całą rundę nie zaznał ani jednej porażki, 

wydają się być poza zasięgiem. Jednak 

kuczowianie nadrabiają braki ambicją      
i nie grają kunktatorsko, na co wskazuje 

cyfra „0” w rubryce „remisy”. Możliwo-

ści drużyn  zweryfikuje więc dopiero 

runda rewanżowa. 
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Senior Wigor. Wyjazd do Pszczyny 

Z  okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Seniora,          w ramach Progra-

mu Wieloletniego ,,Senior- Wigor’’ na 

lata 2015-   2020, uczestnicy Dziennego 

Domu Senior- Wigor w Kaletach, mie-

li okazję zwiedzić magnacką rezyden-

cję           w Pszczynie.  
    Przewodnik muzeum zamkowego, 

przybliżył nam historię budowli oraz 

życie najbogatszych ludzi dawnych 

epok. Początkowo zamek gotycki stano-

wił założenie obronne, przekształcał się 
w reprezentacyjną rezydencję renesanso-

wą, później w pałac barokowy. Zamek   

w Pszczynie należy do nielicznych, naj-

cenniejszych muzeów, który zachował 

historyczne wyposażenie wnętrz, auten-

tyczne umeblowanie arystokratycznej 

rezydencji. Uczestników D.D Senior- 

Wigor do części reprezentacyjnej i kom-

nat wiodły schody z jasnego piaskowca. 

Klatkę schodową zdobią nieliczne trofea 

myśliwskie i ogromny gobelin. Zwrócili-

śmy uwagę na wysoki, misternie zdobio-

ny sufit.  Ale to tylko przedsmak tego, 

co czekało nas dalej. W rezydencji         

w czasie I wojny światowej salon dębo-

wy pełnił funkcję pokoju narad, w któ-

rym to podejmowano decyzje militarne    

i polityczne. Bogato zdobione, prywatne 

apartamenty książęce, salon księżnej 

Daisy, biblioteka. Trafiliśmy  do repre-

zentacyjnej sali lustrzanej. Jej nazwa 

pochodzi od dwóch wielkich ustawio-

nych naprzeciwko siebie luster, wnętrze 

zdobią malowidła, salę oświetlają 

ogromne, kryształowe żyrandole.  

   W gotyckich podziemiach mieści się 
zamkowa zbrojownia, miecze, topory      

i zbroje. Robią wrażenie, ale najbardziej 

przerażająca jest ekspozycja narzędzi 

używanych przez katów.  

    Opuściliśmy mury zamku, ale to jesz-

cze nie koniec zwiedzania. Będąc           

w Pszczynie nie mogliśmy ominąć Skan-

senu wsi śląskiej. Stoi tam kilkanaście 

zabytkowych obiektów wiejskiej archi-

tektury drewnianej: chałupa mieszkalna, 

stodoła, kuźnia, pasieka i młyn z wiatra-

kiem.  

   Duże wrażenie wywarła na nas aranża-

cja wnętrz w zamku i w skansenie          

w Pszczynie. W tym jednym dniu, choć 
trochę poczuliśmy klimat i warunki,        

w jakich żyli najbogatsi w najbiedniejsi 

ludzie dawnych epok. 

    

M iasto Kalety po raz kolejny uzy-

skało dofinansowanie Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach na realizację zadania z priory-
tetu 5.3. - Oznakowanie ścieżek dy-

daktycznych, przyrodniczych i ekolo-

gicznych.  
    Tym razem, jak już wcześniej infor-

mowaliśmy, będą to edukacyjne modele 

ryb słodkowodnych o długości ponad 2 

metry każda, które uatrakcyjnią spacer 

po kaletańskim Ichtioparku. Sześć ma-

kiet o kształtach i kolorach odwzorowa-

nych na oryginałach, stanie się szczegól-

nie dla najmłodszych, zachętą do pozna-

nia gatunków ryb zamieszkujących lo-

kalne środowisko. Dzięki dużym ekspo-

natom, dzieci będą miały okazję z bliska 

i "namacalnie" zapoznać się z ich anato-

mią, a także poszerzyć świadomość eko-

logiczną.  

    Projekt pn. "Edukacyjne figury ryb 

słodkowodnych – doposażenie ścieżki 

ekologiczno-dydaktycznej znajdującej 

się w Ichtioparku – parku tematycznym 

w Kaletach" otrzymał dofinansowanie 

WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 

22.500 zł. Realizacja zadania zakończy 

się w listopadzie br.  
 

Dofinansowanie do ryb gigantów- nowej atrakcji Ichtioparku 

Agnieszka Kwoka 
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W  rankingu wykorzystania 

środków europejskich na 
projekty społeczne 2007–2015 tygo-

dnika „Wspólnota” Miasto Kalety 

zajęło 145 pozycję z wydatkami bieżą-
cymi per capita na poziomie 274,10 zł.  
    W wyżej wymienionej klasyfikacji 

miasto Kalety zajęło 1 miejsce w powie-

cie tarnogórskim oraz 14 w wojewódz-

twie śląskim. Natomiast w klasyfikacji 

wydatków inwestycyjnych per capita 

znaleźliśmy się na 214 pozycji, z wydat-

kami na poziomie 273,19 zł., co daje 

nam 2 miejsce w powiecie tarnogórskim 

oraz 15 w województwie śląskim. Kla-

syfikowani byliśmy w kategorii „Miasta 

inne”,  w której 

uwzględnionych zosta-

ło 582 samorządów. 

Metoda rankingu opi-

sana została następują-
co:  

„Przygotowując ran-

king wykorzystania 

środków UE przez samorządy, zmienili-

śmy metodologię. Po pierwsze, analizu-

jemy teraz cały okres 2007–2015. Po 

drugie, prezentujemy dwa wskaźniki: 

dotacje z funduszy UE na wydatki bieżą-
ce w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz 

dotacje inwestycyjne z funduszy UE na 

zadania związane ze sferą społeczną.    
W tym drugim przypadku uwzględnili-

śmy m.in. wydatki w działach takich, 

jak: turystyka, oświata i wychowanie, 

ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kul-

tura i ochrona dziedzictwa narodowe-

go.”  

Kalety wysoko w rankingu „Unijne perły - Ranking    
wykorzystania środków  europejskich na projekty  

społeczne 2007–2015”   

Na  Małym Rynku w Kaletach pojawiły się niedawno okazałe donice z nasadzeniami. Dwanaście kwietników ze 

srebrnymi świerkami i jałowcami zostało rozlokowanych na centralnym placu w naszym mieście. Zastąpiły one 
metalowe kwietniki z pelargoniami, które tymczasowo zdobiły to miejsce.  

Już niebawem Mały Rynek zostanie doposażony w kolejne elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery 

czy kosze na śmieci. Niedawno plac został objęty także systemem monitoringu, a także uruchomiony został dla naszych miesz-

kańców HOTSPOT czyli dostęp do bezpłatnego internetu.  

"Meblowanie" Małego Rynku w Kaletach  

I nformujemy, że w miesiącu paź-
dzierniku uzyskaliśmy wiadomość  

o zakończeniu oceny formalnej wnio-

sku pn. Przeciwdziałanie niskiej emisji 

poprzez montaż układów solarnych 
oraz ogniw fotowoltaicznych – w mie-

ście Kalety Leśnym Zakątku Śląska.  
    Projekt nasz uzyskał pozytywna ocenę 
i tym samym poddany zostanie ocenie 

merytorycznej. Z informacji które udało 

nam się uzyskać ma ona zakończyć się 
do 30 listopada 2016 r. wtedy też Miasto 

powinno uzyskać informację, czy dota-

cja została przyznana. Przypomnijmy, że 

w miesiącu lutym 2016 roku miasto Ka-

lety złożyło wniosek do Urzędu Mar-

szałkowskiego na realizację powyższego 

zadania, którego wartość przewyższa     

5 milionów złotych.  

Wniosek Miasta Kalety    
na montaż kolektorów  

słonecznych i farm  

fotowoltaicznych dla  
mieszkańców – z pozytywną 

oceną formalną     
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Małgorzata Mazur 

8  listopada br., gośćmi burmistrza 

Klaudiusza Kandzi była delegacja 
Departamentu Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego w osobach 

Pani Joanny Dziemidowicz i Pana 
Marcina Galibarczyka.  

    Tematem prze-

wodnim rozmów 

była organizacja 

w Kaletach Festi-

walu Miast Cit-

taslow w dniach 

20-21 maja 2017 

roku.  

    Festiwal, który 

po raz pierwszy           w historii odby-

wać się będzie poza Warmią i Mazura-

mi, jest olbrzymim przedsięwzięciem 

logistycznym. Warmińsko- Mazurski 

Departament Turystyki współpracuje 

intensywnie z miastem Kalety, aby do-

piąć sprawy organizacyjne na przysło-

wiowy „ostatni guzik”. Uchylając rąbka 

tajemnicy- znana już jest lokalizacja, 

gdzie odbywać się będzie gros imprez 

związanych z 

festiwalem. To 

stadion miejski 

przy ul. Fa-

brycznej oraz 

znajdujący się 
visa vis niego 

I c h t i o p a r k . 

Część sportowo

- rekreacyjnych 

planów festiwa-

lowych wiązana 

jest też z Zielo-

ną.  
    W Urzędzie 

M i e j s k i m          

w Kaletach za-

wiązany został 8 listopada mini sztab 

organizacyjny Festiwalu, w którego 

skład weszli: pełnomocnik burmistrza 

ds. stowarzyszenia Cittaslow Jacek Lu-

bos, dyrektor Miejskiego Domu Kultury 

Marian Lisiecki oraz pracownicy Refera-

tu Promocji Marek Parys i Agnieszka 

Kwoka.  

    Festiwal Miast Cittaslow odbędzie się 

już po raz ósmy z rzędu. Zjadą na niego 

przedstawiciele 26 miast zrzeszonych 

obecnie w polskiej sieci Stowarzyszenia. 

Miasta pokażą w maju w Kaletach to, co 

mają najlepszego. Dlatego już dziś ser-

decznie zapraszamy do Leśnego zakątka 

Śląska na tę barwną imprezę. Na Festi-

wal, jakiego Śląsk jeszcze nie widział.  

Festiwal Miast Cittaslow w Kaletach coraz bliżej. Leśny zakątek Śląska gościł            
delegację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego   

26  października 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się zwołana w trybie nadzwyczaj-

nym, XXI sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Obradom przewodniczył Eugeniusz Ptak - przewodniczący Rady 
Miejskiej. W związku z udziałem w sesji 14 radnych, obrady były prawomocne.  
    W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały: 

Nr 152/XXI/2016 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 

Nr 153/XXI/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. 

Nr 154/XXI/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej  wnioski  o wyróżnienie  osób  szczególnie  zasłużonych  dla  mia-

sta Kalety. 

Nr 155/XXI/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

Nr 156/XXI/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

Nr 157/XXI/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  

Sprawozdanie z XXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

Jacek Lubos 

Sprzedam mieszkanie 30m2 w Kaletach przy ul. 1 Maja 66/1 (parter). 

 tel.: 783 661 159 

8 stycznia 2017 r. w sali słonecznej Miejskiego Domu Kultury odbędzie zebranie sprawozdawczo– wyborcze Koła PZW Kalety.  

11 grudnia parafia pw. św. Jakuba w Kaletach- Jędrysku oraz Miasto Kalety organizują przy domu parafialnym w Jędrysku   

tradycyjny Kiermasz  Bożonarodzeniowy. 

7 stycznia 2017 r., w sobotę, o godzinie 18.00, w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Kaletach– Miotku odbędzie się koncert 

kolęd i pastorałęk w  Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z Koszęcina”. 

8 grudnia, o godzinie 17.00, w Miejskim Domu Kultury odbędzie się wernisaż grupy plastycznej „Inspiracje” połączony              

z projekcją filmu „Żydzi tarnogórscy. Historia i pamięć”, którego współtwórcą jest mieszkaniec Kalet– Krzysztof Stręcioch. 

7 grudnia, od godziny 08.00, w Miejskim Domu Kultury odbędzie się wydarzenie kulturalne „Otwarte drzwi do kultury” - 

warsztaty filmowe połączone z projekcjami filmów. Więcej informacji już wkrótce na www.kalety.pl  i www.mdkkalety.pl    
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Ksiądz Antoni Swadźba 
proboszcz parafii pw. św. Franciszka      

z Asyżu w Kaletach– Miotku  
 

Klaudiusz Kandzia,  
burmistrz Miasta Kalety 

 

Eugeniusz Ptak, 
 przewodniczący Rady Miejskiej 
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