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Drodzy Mieszkańcy Miasta Kalety! 

 

Pragnę Państwu serdecznie podziękować za to, że po raz trzeci       

obdarzyliście mnie zaufaniem, czego wyrazem był wynik głosowania 

wyborczego i niemal 90% poparcie. 

Fakt ten daje mnie i wybranym przez Państwa radnym silny mandat 

do dalszej wytrwałej pracy dla dobra naszego Miasta. 

Z tak mocną podporą Mieszkańców czujemy się zobowiązani        

zmierzyć z nowymi wyzwaniami, jakie przyniesie najbliższe 5 lat. 

Wierzę głęboko, że nie zawiedziemy pokładanych w nas nadziei. 

z wyrazami szacunku 
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MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY INFORMACJA  
PRZEWOŹNIKA 

 
Informujemy mieszkańców Miotka iż 

od 5- go listopada  Trelek uruchomił 
nowe połączenia na trasie Lubliniec - 

Tarnowskie Góry przez Strzebiń             
i Miotek. 

 
W sumie Miotek Kościół 19 odjazdów, 

Miotek Skrzyżowanie 6 odjazdów. 
Z Tarnowskich Gór do centrum  Kalet  
bez zmian 5.55, 9.05, 11.15,12.45, 

18.20, 21.30.  
Z Kalet do Tarnowskich Gór:  

5.10,10.34,11.40,12.19,14.05, 20.35 
 

Szczegółowy rozkład jazdy znajdą Pań-
stwo na wiatach przystankowych lub 

www.trelek.eu 

Zapraszamy do korzystania z naszych 
usług gdyż podróżując z nami 

wspierają Państwo budżet NASZEGO 
miasta. 

 

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 
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30 października,   w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Kaletach odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej           

w Kaletach- ostatnia sesja VII kadencji. 

29 października, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kale-

tach, odbyło się oficjalne przekazanie lekkiego samocho-

du ratowniczo-gaśniczego na rzecz Jednostki Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Kaletach.  

19 października rozstrzygnięty został przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej gmin 

skupionych w grupie zakupowej Kalety 

Podziękowanie 

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy brali udział w uroczystości          
pogrzebowej śp. Krystyny Świerczek składa rodzina. 

MATERIAŁ PŁATNY 

11 października  odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem modernizacji drogi gminnej ul. ul. Wolności           

w Kaletach.  

11 listopada na kaletańskim Orliku odbył się Turniej 

Piłki Nożnej z okazji 100 – lecia odzyskania przez Pol-

skę Niepodległości. 

23 października, w Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły 

Podstawowej, wystawiona została sztuka pt. „Pomsta”. 

10 listopada, w Zielonej, odbył się VII Bieg Niepodle-

głości o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

6 listopada, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kale-

tach, odbył się wernisaż malarski prac w ramach projek-

tu Narodowego Centrum Kultury "Chcieć to znaczy móc 

- aktywni w kulturze".  

27 października, w Klubie w Drutarni odbyło się uroczy-

ste zakończenie sezonu lotów gołębi pocztowych sekcji 

Kalety. 

11 listopada, w kościele pw. św. Józefa w Jedrysku,   

odbył się koncert pn. „Błogosławieni miłosierni”,  

11 listopada w centrum naszego miasta odbyła się     
wieczornica patriotyczna pt. „Droga do Wolności”.  

11 listopada tradycyjnie już odbyły się w Kaletach    

obchody Święta Niepodległości.  

15 października, w sali konferencyjnej Restauracji "Gościnna" w Kaletach, spotkali się nauczyciele i pracownicy oświaty   

czynni i emerytowani z terenu całej gminy, by wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej.  

12 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia dzieci z klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama 

Mickiewicza w Kaletach. Tydzień później podobna uroczystość odbyła się w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku. 

Pani Izabeli Rapczyńskiej 
Kierownikowi wydziału  Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami,  

Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kaletach 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca 
składają 

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kaletach 

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak wraz z radnymi 
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Pasowanie na ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza  
w Kaletach i w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku    

12  października odbyło się uro-

czyste pasowanie na ucznia 

dzieci z klasy I Publicznej Szkoły Pod-

stawowej Nr 1 im. Adama Mickiewi-
cza w Kaletach. Tydzień później po-

dobna uroczystość odbyła się w Zespo-

le Szkół i Przedszkola w Miotku. 

    W szkole w cen-

trum miasta w tym 

szczególnym dla 

dzieci dniu towa-

rzyszyli im rodzi-

ce, a także zapro-

szeni goście, bur-

mistrz miasta Ka-

lety Klaudiusz 

Kandzia, przewod-

nicząca Komisji 

Oświaty Irena No-

wak, radny Piotr 

Kuder oraz Ks. 

Proboszcz Woj-

ciech Ciosmak. Po 

części artystycznej burmistrz miasta 

Klaudiusz Kandzia wraz z dyrektor Do-

rotą Mańczak i radną Ireną Nowak do-

konali uroczystego pasowania na ucznia. 

Miasto Kalety dla nowych uczniów 

ufundowało słodki poczęstunek oraz 

radioodtwarzacze, które posłużą im jako 

pomoc dydaktyczna.  

    19 października pasowanie na ucznia 

odbyło się w Zespole Szkół i Przedszko-

la w Kaletach Miotku. Pełnoprawnymi 

uczniami stało się 18 dzieci z klasy 

pierwszej Szkoły Podstawowej.  

    Ceremonia rozpoczęła się występami 

artystycznymi dzieci, po których dyrek-

tor placówki p. Bożena Dziuk dokonała 

uroczystego pasowania na ucznia.  

    Z ramienia władz Miasta Kalety        

w wydarzeniu wziął udział burmistrz 

Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, który 

złożył najserdeczniejsze życzenia dla 

młodych adeptów Zespołu Szkół             

i Przedszkola w Kaletach– Miotku oraz 

przekazał na ręce wychowawcy klasy – 

p. Joanny Janczyk radioodtwarzacz, któ-

ry posłuży jako pomoc dydaktyczna dla 

pierwszaków w ich pierwszych krokach 

związanych z edukacją szkolną. 

Agnieszka Kwoka 

Atrakcje: 
     Bufet 
 - bigos, kiełbasa z grilla, krupnioki, frytki,  
             - chleb z tłustym, 
 - grzaniec, kawa i herbata, 
 - domowe ciasta i pierniki. 
     Rękodzieło adwentowe i świąteczne. 
     Kartki świąteczne, ozdoby choinkowe. 
     Ozdoby wykonane przez dzieci ze SP nr 1 w Kaletach. 
     Ozdoby wykonane przez chłopaków z MOW Kalety. 

15.00  Uroczyste otwarcie Jarmarku Adwentowego 
           Występ chóru SONATA z Kalet  
           Miejska Orkiestra Dęta 
           Występy grup dziecięcych i młodzieżowych        
 przy  MDK w Kaletach 
17.00  Losowanie nagród głównych  
17.15  Kino Plenerowe: Sprawa Chrystusa 
19.00  Gwiazda Wieczoru: Brygida i Robert Łukowski 
20.00  Niespodzianka na zakończenie Jarmarku  

2 grudnia, w niedzielę, przy kościele św. Józefa w Jędrysku odbędzie się parafialny  
Jarmark Adwentowy organizowany przez Parafię św. Józefa oraz Miasto Kalety.  

Poniżej przedstawiamy program Jarmarku. 

DOCHÓD Z JARMARKU PRZEZNACZONY ZOSTANIE NA ZAKUP NOWYCH ŁAWEK DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 
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15  października 

w sali konfe-
rencyjnej Restauracji 

"Gościnna" w Kale-

tach spotkali się na-

uczyciele i pracownicy oświaty czynni 

i emerytowani z terenu całej gminy, 

by wspólnie świętować Dzień Edukacji 
Narodowej.  
     Minutą ciszy uczczono pamięć świę-
tej pamięci Pani Magdaleny Praskiej, 

wieloletniego kaletańskiego pedagoga.  

    W wydarzeniu udział wzięli: bur-

mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia, przewodniczący Rady Miejskiej    

w Kaletach Eugeniusz Ptak wraz z rad-

nymi - członkami Komisji Oświaty – 

Ireną Nowak, Mirosławą Potempa, An-

tonim Jeżem i Krzysztofem Rogoczem. 

W uroczystości wziął udział również 
dyrektor Kuratorium Oświaty w Katowi-

cach Delegatury w Bytomiu Bożena 

Szarama wraz z swym zastępcą Mirosła-

wem Papiernikiem.  

    Dzień Edukacji Narodowej to święto 

nie tylko nauczycieli, ale wszystkich 

osób pracujących w oświacie. Z tej oka-

zji burmistrz miasta wraz z przewodni-

czącym Rady Miejskiej złożyli najser-

deczniejsze życzenia wszystkim, którzy 

swoje życie zawodowe poświęcili szkol-

nictwie. Do życzeń dołączyło się kie-

rownictwo Delegatury Kuratorium 

Oświaty. 

    Na zakończenie części oficjalnej za-

proszeni gości mieli okazję wysłuchać 
występów artystycznych uczniów z Ze-

społu Szkół i Przedszkola w Kaletach 

Miotku.  

Miasto Kalety promowało ideę Miast Cittaslow podczas  

VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw   

B urmistrz Miasta 

Kalety Klaudiusz 
Kandzia oraz przed-

siębiorca z Kalet, wła-

ściciel firmy Stolko 

Krzysztof Rogocz 

wzięli udział w panelu dyskusyjnym 

nt. Miast Cittaslow jako alternatywy 
dla wielkomiejskiego pośpiechu.  

    Sesja tematyczna zorganizowana zo-

stała w ramach VIII Europejskiego Kon-

gresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

przez Regionalną Izbę Gospodarczą w 

Katowicach.  

    Podczas wydarzenia Miasto Kalety 

wystawiło również swoje stoisko, gdzie 

promowało ideę Cittaslow oraz zalety i 

korzyści członkostwa miasta w Między-

narodowej Sieci Miast Dobrego Życia 

Cittaslow.  

     Nasze stoisko cieszyło się bardzo 

dużym zainteresowaniem uczestników 

wydarzenia, którzy chętnie chcieli się 
czegoś dowiedzieć o Leśnym zakątku 

Śląska oraz deklarowali odwiedzenie 

naszego miasta  

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej   

Agnieszka Kwoka 

Marek Parys 
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Jubileusz 25 lecia pożycia małżeńskiego  

11  października, w restauracji "Gościnna" miała miejsce uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, 

które przeżyły ze sobą w związku małżeńskim 25 lat.  

    „Srebrne gody” wraz z zaproszonymi świętowali proboszcz parafii w Drutarni ks. Krzysztof Sędłak, burmistrz miasta Klau-

diusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak, radni Rady Miejskiej Mirosława Potempa, Michał 

Brol, Antoni Jeż, Krzysztof Rogocz, Adam Gabryś oraz kierownik USC Lidia Chrobok.  

    Szanownym Jubilatom złożono najserdeczniejsze życzenia dalszej pomyślności oraz wytrwania w swoich związkach w zdro-

wiu i szczęściu.  

Państwo Halina i Joachim Brol  Państwo Izabela i Marian Budny  

Państwo Aleksandra i Jacek Cieślik  Państwo Izabela i Bogdan Harabas  
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Państwo Ewa i Mirosław Henczel  Państwo Joanna i Zbigniew Kańscy  

Państwo Małgorzata i Michał Kokoszka  Państwo Mirela i Stanisław Machoń  

Państwo Bożena i Marek Musik  

Państwo Katarzyna i Jacek Ordon  

Państwo Iwona i Marek Nowak  

Państwo Hanna i Jerzy Pakuła  
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Państwo Klaudia i Jarosław Pirkoś  Państwo Joanna i Eugeniusz Ptak  

Państwo Joanna i Stefan Staniczek  

Państwo Ilona i Eugeniusz Urbańczyk  

Państwo Joanna i Ferdynand Treffon  

Państwo Sylwia i Marek Wocławek  
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Marek Parys 

Miasto Kalety po raz  
kolejny zadeklarowało chęć 

udziału w projekcie  

powszechnej nauki  
pływania "Umiem pływać"  

W  czwartek, 25 

października,   
30 uczniów Zespołu 

Szkół i Przedszkola 

w Miotku zmierzyło 

swoje siły w teście ze 

znajomości polskich 

miast Cittaslow.  
    Konkurs był podsumowaniem obcho-

dów "Niedzieli z Cittaslow" w naszym 

mieście. Wszystkie prace ocenione zo-

stały wysoko, dlatego też każdy startują-
cy obdarowany zostanie okolicznościo-

wym wydawnictwem "Miasteczka Cit-

taslow" wraz z dołączoną do niego płytą 
CD i specjalnym dyplomem.  

   Najwyższą ilość punktów w teście 

zdobyli:  

1. Dawid Pająk  

2. Paulina Osusznik  

3. Julia Harabas  

    Wyżej wymienieni uczniowie nagro-

dzeni zostali przez Miasto Kalety nagro-

dami rzeczowymi.  

Pomarańczowy ślimak      

zawędrował do Miotka     

„Nie  da się zapomnieć tragicz-

nych losów, które dotknęły 
tak wielu ludzi. Ale ta książka ma być 
nie tylko ich przypomnieniem, ma też 
przestrzec przed próbą powtórzenia 

historii”– stwierdził w wywiadzie dla 

Wirtualnej Polski kalecianin Krzysz-

tof Stręcioch o swoim debiucie wydaw-
niczym. 
    „Dom cioci Lusi” opowiada historię 
dziewczynki, która w czasie drugiej woj-

ny światowej wraz z innymi dziećmi 

znalazła schronienie u nieznajomej ko-

biety. Książka przeznaczona jest dla naj-

młodszych, ale powinna być czytana z 

rodzicem lub inną dorosłą osobą, która 

wyjaśni te wątki, które mogą być dla 

młodego odbiorcy trudne i dotąd niezna-

ne. 

    Dzieło Krzysztofa Stręciocha jest 

przykładem picturebooka, czyli książki, 

gdzie ilustracje są równie ważne lub na-

wet ważniejsze niż tekst. Ten wybór nie 

powinien dziwić, ponieważ autor jest 

ilustratorem i projektantem graficznym. 

Krzysztof Stręcioch związany jest z Ka-

letami, tu powstały pierwsze ilustracje 

do książki. 

    Publikacja ukazała się dzięki Wydaw-

nictwu Adamada. Rekomenduje ją Mu-

zeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

gdzie w październiku odbyły się również 
pierwsze warsztaty z udziałem autora. 

    Książkę można zakupić drogą interne-

tową. Wkrótce trafi też półki kaletańskiej 

Biblioteki Miejskiej.  

     Więcej informacji uzyskać można na 

profilu facebook’owym: „Krzysztof Strę-
cioch ilustracje”. 

N asze Miasto, tak 

jak i w ubiegłym 
roku, zadeklarowało 

chęć przystąpienia do 

Projektu powszech-

nej nauki pływania 

"Umiem pływać" organizowanego 

przez Stowarzyszenie Sanus Vivere     
z Tarnowskich Gór.  
    W ramach zadania, które realizowane 

byłoby w bieżącym roku szkolnym, za-

planowanych zostało 10 wyjazdów na 

kryty basen dla 45 dzieci z klas I-III 

kaletańskich szkół podstawowych. 

    Realizacja projektu uzależniona jest 

od pozyskania przez w/w Stowarzysze-

nie dofinansowania z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki na ten cel.  

     Projekt finansowany jest ze środków 

Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów w ramach zadania „Sport dla 

w s z y s t k i c h ” ,  d z i a ł a n i a 

„Upowszechnianie sportu dzieci i mło-

dzieży”. 

Jacek Lubos 

"Dom cioci Lusi" - debiut literacki  
Krzysztofa Stręciocha  

Jacek Lubos 

U czestnicy Dziennego Domu Se-

nior+ w przed dzień Wszystkich 
Świętych wybrali się na cmentarz. Na 

mogile żołnierzy radzieckich złożyli 

własnoręcznie wykonane wiązanki        

i zapalili znicz.  
    Seniorzy pamiętają, że obelisk znajdu-

jący się nad mogiłą ufundowały władze 

miasta. Widnieje na 

nim napis w języku 

rosyjskim: „ Wieczna 

chwała bohaterom        

i poległym w walkach   

z hitleryzmem.” 

     Niejeden z Senio-

rów będąc dzieckiem 

czekał na powrót swo-

jego ojca do domu, 

kiedy do swojej służby 

wezwała go Ojczyzna. 

Wielu się nie doczekało a niektórzy do 

dziś dnia nie wiedzą gdzie,  i czy w ogó-

le został pochowany... 

    Oddając hołd żołnierzom, nieważne 

jakiej narodowości, uczcijmy pamięć 
poległych w walce. 

 

Pamięć o poległych 

PODZIĘKOWANIE ! 
 

Uczestnicy Dziennego Domu Senior + w Kaletach, korzystający z linii autobusowych składa-

ją podziękowania właścicielom firmy UNIMETAL i firmy TRELEK za bezpłatne przewozy. 

Seniorzy z D.D Senior+ w Kaletach. 

Aleksandra Cieślik 
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11  listopada o godzinie 19.00        

w centrum naszego miasta od-
była się wieczornica pt. „Droga do 

Wolności”.  
    Wydarzenie zorganizowane zostało    

z okazji upamiętnienia setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Pod pomnikiem Bojownikom o Wolność 
i Demokrację, chór „Sonata” wraz 

uczniami Zespołu Szkół i Przedszkola   

w Miotku, wspólnie zaśpiewali przepięk-

ne pieśni patriotyczne. W wieczornicy 

udział wzięło wielu mieszkańców nasze-

go miasta, którzy mieli okazję wysłuchać 
wzruszającego koncertu.  

    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia składa serdeczne podziękowa-

nia chórowi „Sonata” z panią dyrygent 

Iwoną Skop na czele, uczniom Zespołu 

Szkół i Przedszkola w Miotku oraz dy-

rektorowi Miejskiego Domu Kultury w 

Kaletach Marianowi Lisieckiemu za 

przygotowanie wieczornicy upamiętnia-

jącej to historyczne wydarzenie.  

„Droga do Wolności” – wieczornica upamiętniająca setną rocznicę 
 odzyskania przez Polskę Niepodległości   

Kalety świętowały 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości  

W  niedzielę, 11 listopada, w na-

szym mieście tradycyjnie już 
odbyły się obchody Święta Niepodle-

głości. W tym roku święto miało szcze-

gólnie uroczysty charakter, ponieważ 
obchodzono setną rocznicę odzyskania 

przez Polskę Niepodległości.  

      O godzinie 11-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 dele-

gacje  i poczty sztandarowe. Po mszy 

św. przy akompaniamencie Miejskiej 

Orkiestry Dętej Miasta Kalety uczestni-

cy przeszli ulicami do centrum pod po-

mnik Bojownikom o Wolność i Demo-

krację.  

    Symboliczne wiązanki kwiatów pod 

pomnikiem złożyli: przedstawiciele 

Urzędu Miejskiego w Kaletach na czele 

z burmistrzem Miasta Kalety Klaudiu-

szem Kandzią, delegacja Rady Miejskiej 

w Kaletach oraz Ochotniczej Straży Po-

żarnej, komendant Komisariatu Policji w 

Kaletach Tomasz Olczyk, poseł na sejm 

RP Barbara Dziuk, dyrektor Górnoślą-
skiego Centrum Rehabilitacji Andrzej 

Pilot, przedstawiciele Górników, Klubu 

Sportowego Unia Kalety, Stowarzysze-

nia Nasze Kalety, Stowarzyszenia Spo-

łeczno-Kulturalnego, Tyskiego Koła 

Łowieckiego „Kania” oraz uczniów pu-

blicznych i niepublicznych placówek 

oświatowych.  

    Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia 

podziękował za udział w uroczysto-

ściach Pocztom Sztandarowym, Miej-

skiej Orkiestrze Dętej pod batutą Maria-

na Lisieckiego, Mażoretkom Inez, Dru-

hom z OSP Kalety, Komendantowi  Ko-

misariatu Policji w Kaletach, za uświet-

nienie uroczystości, a także przedstawi-

cielom wszystkich organizacji oraz 

mieszkańcom uczestniczącym w miej-

skich obchodach setnej rocznicy odzy-

skania przez Polskę Niepodległości. 
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W łaśnie minęło 50 lat od ukoń-

czenia Szkoły Podstawowej w 
Kaletach w roku 1968. Co pięć lat spo-

tykamy się ze swoimi Wychowawcami

– było tak i tym razem. Zebrała się się 
grupka ponad 40 osób.  
     Imprezę rozpoczęliśmy od Mszy Św. 

Ksiądz Proboszcz wszystkich zebranych 

na placu kościelnym zwołał do wejścia 

tradycyjnym dzwonkiem, było to dla nas 

miłe zaskoczenie. Na koniec  kazania ks. 

Proboszcz  doradził nam, abyśmy sie 

spotykali  co roku - no mamy co myśleć! 
     Z kościoła gromadnie przeszliśmy do 

restauracji Literatka. A tam już szampan 

i uroczyste powitanie wszystkich Kole-

żanek i Kolegów, serdeczne podzięko-

wania i życzenia dla przybyłych Wycho-

wawców klasy a i c , Pani Teresy Szma-

lenberg i Pani Haliny Rogozińskiej. Nie-

stety z klasy b Wychowawca Pan Antoni  

Pilawa już nie żyje. W dużym gwarze      

i wzajemnych uściskach każdy znalazł 

swoje miejsce za wspólnym stołem. Na 

talerzach były same pyszności  -kotlet 

drwala z kartoflami w sosie czosnko-

wym w sreberkach i surówki (kapusta 

zaparzana -super). Za moment  bardzo 

efektownie Szef wraz z ekipą wnieśli 
"leśne koryta"   a tam: pieczeń z jelenia   

i klopsiki z huby. Taki bonus od Firmy. 

Po obiedzie w ruch poszły wina i drinki. 

Jeszcze większy gwar,  na stół wkroczy-

ły ciasta pieczone na 

miejscu; sernik z rosą, 
marchewkowe i jabłecz-

nik - wszystkie prze-

pyszne. W mig zniknęły 

delicje z talerzy. 

    Oj, działo się! Była 

gitara, wspólne śpiewa-

nie - takie "przy ogni-

sku" i takie nie dla dzie-

ci. Tu integracja między-

klasowa ruszyła z kopy-

ta. Ujawniło się paru 

śpiewaków (Andrzej, 

Bernard i Piotrek)          

z pięknymi głosami  i  bardzo dobrym 

repertuarem. Dziewczyny  szybko chwy-

tały melodie i słowa piosenek "chłopiec 

z gitarą byłby dla mnie parą" i wiele 

innych. Jedni śpiewali,  inni tańczyli- bo 

miejsca i przestrzeni  w tym  lokalu na-

prawdę dostatek. Były wspomnienia       

o nauczycielach - których lubiliśmy, 

których panicznie baliśmy się, jak nazy-

waliśmy Ich "po swojemu".  Były przed-

mioty jak; j. polski, j. rosyjski,  czy geo-

grafia, z których idąc dalej do średnich 

szkół byliśmy najlepiej przygotowani. 

Bardzo ciepło wspominaliśmy zajęcia 

techniczno-plastyczne z Panem Sam-

kiem. Nie sposób wymienić  wszystkich, 

którym zawdzięczamy tak wiele- w cza-

sach gdy nie było ujka google - całą wie-

dzę czerpaliśmy  z książek i mądrości 

naszych nauczycieli. 

    Stół uginał się od kolejnych swojskich 

pyszności - pasztet z dziczyzny, carpac-

cio z jelenia, szynki wędzone, śledzie, 

galarety, sałatki...  A na koniec  gorący 

barszczyk z pasztecikiem. Naprawdę  
warto było przyjść,  aby w tak okazałym 

gronie powspominać  te czasy marzeń     
i radości (były nawet wyznania typu: 

„podobałaś mi się, a ty mnie nie chcia-

łaś..”). Było zabawnie, na luzie, jak nig-

dy wcześniej.  Może to inne spojrzenie 

na teraźniejszość przychodzi z emerytu-

rą. Na pewno znów sie spotkamy. 
 

  Komitet organizacyjny: 

 Dorota, Władek, Krysia,  

Basia, Irka i Dorota. 

Spotkanie po latach... 

Niezwykły koncert z okazji Święta Niepodległości  

W  niedzielę, 11 listopada, przed wieczorną mszą świętą, w kościele pw. św. Józefa w Jedrysku odbył się koncert pn. 

„Błogosławieni miłosierni”, który zorganizowany został z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości.  
    Z repertuarem pieśni religijno-patriotycznych wystąpił zespół „Niesiemy wiarę” w składzie Irena Galios, Michalina Barci-

kowska i Grzegorz Galios.  

     Zaprezentowane utwory wprawiły w zadumę i wprowadziły w nastrój skłaniający do refleksji. Prawie godzinny koncert 

zgromadził w kościele wielu naszych mieszkańców, którzy mieli możliwość wysłuchania repertuaru przygotowanego specjalnie 

na okoliczność tego Święta.  

Agnieszka Kwoka 
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Nadanie sztandaru Zespołowi Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku     

P iątek, 16 listopada 2018 r., zapisał 

się na kartach historii Zespołu 
Szkół i Przedszkola w Kaletach Miot-

ku jako szczególnie ważny dzień. Mia-

ła wtedy miejsce uroczystość nadania  

i poświęcenia sztandaru tej placówki, 

który został przekazany przez funda-

torów Państwa Beatę i Grzego-

rza Habrajskich.  
    Poświęcenia sztandaru dokonał 

ks. proboszcz Antoni Swadźba 

podczas mszy świętej, w której 

uczestniczyła dyrekcja, grono pe-

dagogiczne, uczniowie oraz zapro-

szeni goście. Z ramienia władz 

miasta w wydarzeniu wzięli 
udział: burmistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia oraz radni Ire-

na Nowak, Mirosława Potempa i 

Alojzy Rupik.  

    Po nabożeństwie nastąpił przemarsz 

do budynku szkoły, w której kontynu-

owane były obchody tego dnia. Po 

wspólnym odśpiewaniu hymnu narodo-

wego, fundatorzy sztandaru przekazali 

go na ręce dyrektor Bożeny Dziuk, a ona 

powierzyła go uczniom. Następnie we 

wzruszającym programie artystycznym 

wystąpiły dzieci i młodzież tej placówki. 

Śpiewając patriotyczne pieśni nawiązali 

do tegorocznych obchodów stulecia od-

zyskania niepodległości przez Polskę. 
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia złożył gratulacje z okazji tak 

ważnej dla szkoły uroczystości oraz ży-

czył aby ten sztandar był symbolem naj-

wyższych wartości. Podziękował rów-

nież fundatorom sztandaru Państwu Be-

acie i Grzegorzowi Habrajskim. Na ręce 

dyrektor Bożeny Dziuk przekazał sym-

boliczny upominek – kronikę, która bę-
dzie przypominała przyszłym pokole-

niom o ważnych wydarzeniach z życia 

szkoły.  

W  sobotę, 27 października, w Klubie w Drutarni odbyło się uroczyste 

zakończenie sezonu lotów gołębi pocztowych sekcji Kalety. Podczas 
tego spotkania burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z Prze-

wodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniuszem Ptakiem wręczyli 

puchary członkom kaletańskiej sekcji PZHGP.  

Sezon lotów gołębi pocztowych  

w roku 2018 dobiegł końca   

Jacek Lubos 
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Marian Lisiecki 

Pomsta w Kaletach - ubaw po pachy  

23  października mieszkańcy na-

szego miasta oraz okolicznych 

miejscowości mieli okazje zobaczyć 
spektakl-musical POMSTĘ w reżyse-
rii Izabelli Malik, a przygotowany 

przez Teatr Górnego Śląska.  
     Nie byłoby w tym nic dziwnego gdy-

by nie fakt, iż spektakl ten cieszący się 
ogromnym zainteresowaniem był wysta-

wiony w Kaletach bezpłatnie. Tak samo 

było w 8 innych gminach. Dzięki współ-

pracy z Stowarzyszeniem Twórców Ani-

matorów a Wykonawców Górnego Ślą-

ska z siedziba w 

Bytomiu, którego 

Prezesem jest mój 

wieloletni kolega 

Pan Marian Maku-

la – autor libretta - 

Miejski Dom Kul-

tury w Kaletach 

znalazł się na ma-

pie 9 gmin w któ-

rych ta sztuka zo-

stała wystawiona. 

Należy tutaj rów-

nież nadmienić, że 

Stowarzyszenie 

jest beneficjentem 

Narodowego Centrum Kultury w War-

szawie, gdzie w ramach programu KUL-

TURA-INTERWENCJE 2018. Etmo 

Polska, pozyskało fundusze na pokaza-

nie tej prześmiesznej sztuki. Pomsta to 

komedia przygotowana na kanwie Ze-

msty Aleksandra Fredry z początku lat 

30 XIX wieku , tylko że po Śląsku. 

     Licznie zgromadzona publiczność 
tym razem w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej w Kaletach, (ponieważ 
budynek Miejskiego Dom Kultury prze-

chodzi remont termomodernizacji) od 

pierwszej sceny reagowała bardzo spon-

tanicznie, a salwy śmiechu było słychać 
pod pomnikiem, a nawet na dworcu 

PKP. Prawie dwu godzinny spektakl 

pokazał jak mieszkańcy naszej miejsco-

wości spragnieni są takich widowisk. 

Chcąc spełnić Państwa oczekiwania, już 
niedługo zostanie podpisana umowa      

o współpracy z Panem Marianem Maku-

lą i w ten sposób Miejski Dom Kultury 

w Kaletach stanie się filią Górnośląskie-

go Teatru, gdzie cztery razy w roku bę-
dziemy mieli okazję spotkać się na ta-

kich wydarzeniach jak we wtorek. 

    Dziękuję wszystkim którzy pomogli 

przy realizacji tego przedsięwzięcia, w 

szczególności Panu Burmistrzowi Klau-

diuszowi Kandzi za wsparcie, Panu 

Tomkowi Bregule za akustykę, pracow-

nikom MDK, PSP i Pani dyrektor Doro-

cie Mańczak za pomoc w przygotowaniu 

i udostępnieniu sali gimnastycznej, pra-

cownikom Urzędu Miejskiego i Miej-

skiej Biblioteki Publicznej za promocję   
i rozdysponowanie wejściówek oraz 

Panu Jurkowi Kloze za zdjęcia. 

 

Marian Lisiecki 

Julia Swoboda i Daniel Ledwoń zwycięzcami XVI Ogólnopolskiego Turnieju Rock&Rolla  

T ak jak w ubiegłym roku podczas 

XV edycji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Rock&Rolla z radością informu-

jemy, że Puchar Burmistrza Kalet 

zostaje ponownie u nas! Grupę Rock 

Time MDK Kalety reprezentowało w 

turnieju 7 par, a w konkursie wystar-

towało 19 par reprezentujące m.in. 
Kalety, Tarnowskie Góry, Gliwice, 

Pionki, Wrocław, Sosnowiec oraz 

Warszawę.  

    Turniej podzielony został na trzy eta-

py. Pierwsze 25 minut – rozpoznanie 

terenu i niestety kilka par musiało się 
pożegnać z dalszą rywalizacją. Kolejne 

20 minut Jury w składzie: Pani Lidia 

Żuchowska – Prezes i założycielka Pol-

skiego Stowarzyszenia Boogie Woogie, 

Pani Aliki Pitta – tancerka Zespołu Pie-

śni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława 

Hadyny w Koszęcinie oraz Pan Piotr 

Ziemianek z Jaworzna – wieloletni sę-
dzia i juror w tego typu imprezach, po-

zostawili na parkiecie już tylko 8 par,      

a 15 minutowy finał zdecydował o zwy-

cięstwie Julii i Daniela, którzy reprezen-

tują grupę Rock Time MDK Kalety. 

Niektórym parom brakowało już sił        

i było widać ogromne zmęczenie jednak 

prezentując najwyższy poziom na po-

dium znaleźli się:  
I miejsce - Julia Swoboda i Daniel Led-

woń – Rock Time MDK Kalety 

II miejsce – Julia Mularska i Maciej 

Kwiatkowski - Pionki  

III miejsce – Oliwia Michalska i Jakub 

Kozłowski  

IV miejsce – Katarzyna Bodora i Adrian 

Kalus – Rock Time MDK Kalety  

V miejsce – Karolina i Daniel Wojtyra – 

Rock Time MDK Kalety  

VI miejsce – Izabela Zawadzka i Jakub 

Olejarz - Pionki  

    Licznie zebranej publiczności najbar-

dziej spodobała się para, Katarzyna Bo-

dora i Adrian Kalus, reprezentujący 

ROCK TIME MDK Kale-

ty, otrzymując tym samym 

NAGRDĘ PUBLICZNO-

ŚCI – ufundowaną przez 

Burmistrza Miasta Kalety 

oraz Miejski Dom Kultury 

w Kaletach .  

        Cieszymy się, że po 

raz kolejny turniej oglądała 

tak liczna publiczność, któ-

ra miała możliwość zoba-

czyć na żywo turniej o ta-

kiej randze. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom 

turnieju, Panu Burmistrzowi Klaudiu-

szowi Kandzia za wsparcie. Panu Tad-

kowi Tarnowskiemu jak zawsze za cięż-
ka pracę, wytrwałość i pomysł. Wymie-

nionym powyżej Jurorom –za doskonałą 
pracę sędziowską. Licznie zebranej pu-

bliczności, za emocjonalny doping. Panu 

Tomkowi Breguła za doskonałe jak zaw-

sze nagłośnienie i oświetlenie imprezy. 

Panu Andrzejowi Warczokowi wraz       

z pracownikami za dodatkowe prace 

włożone w ten turniej. Restauracji CA-

SYNO – Pani Sabiny Respondek i Re-

stauracji GOŚCNNA za doskonałe przy-

gotowanie poczęstunku dla uczestników. 
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J ak co roku grupa Inspiracje wyje-

chała na trzy dniowy plener ma-
larski do Ustronia -Jaszowca.  
    Niestety pogoda nas nie rozpieściła     

i Ustroń powitał naszą grupę chłodem, 

wiatrem i deszczem. 

    W dzień przyjazdu wjechaliśmy na 

Równicę. Próbowaliśmy coś szkicować, 
ale wiatr porywał nam kartki. Tak, że 

zrobiliśmy tylko zdjęcia i podziwialiśmy 

widoki naszych pięknych Beskidów. 

Wiatr i przelotny deszcz przenosił kolo-

rowe kłębiaste chmury, a my w ślad za 

nimi dojechaliśmy nad zaporę wodną do 

Wisły Czarne, gdzie także wykonaliśmy 

piękne zdjęcia. 

    W drugim dniu zwiedzaliśmy galerie 

sztuki w Wiśle. Galeria w centrum przy 

Rynku była nieczynna, ale przyciągnął 
naszą uwagę transparent o wystawie 

obrazów Salvadore Dali. Mimo sporych 

problemów udało się nam na nią doje-

chać. Wystawa usy-

tuowana byłą w moc-

no ukrytej galerii -

Muzeum Magiczne-

go Realizmu- Ocho-

rowiczówka. Warto 

było zobaczyć te 

obrazy. W większo-

ści  zainspirują nas 

do malowania w dłu-

gie zimowe dni.  

    W dzień odjazdu 

wstąpiliśmy do gale-

rii w bibliotece 

ustrońskiej, którą 
nadzoruje Kazimierz 

Heczko – wybitny 

miejscowy artysta. Byliśmy pod wielkim 

wrażeniem. Autorami obrazów byli 

miejscowi malarze jak i z zaprzyjaźnio-

nych miast. Wspólnie oglądając obrazy 

wymienialiśmy spostrzeżenia oraz oma-

wialiśmy stosowane różne techniki ma-

larskie. Był to bardzo pożyteczny plener. 

 

 

Dorota Kłosek 

Inspiracje na plenerze malarskim w Ustroniu   

Wernisaż malarski prac w ramach projektu  
"Chcieć to znaczy móc - aktywni w kulturze"    

6  listopada, w sali posiedzeń Urzę-
du Miejskiego w Kaletach         

(w związku z remontem trwającym    

w Domu Kultury), odbył się wernisaż 
malarski prac w ramach projektu 

Narodowego Centrum Kultury 

"Chcieć to znaczy móc - aktywni        

w kulturze".  

     W ramach działań w projekcie, we 

wrześniu odbyły się w Miejskim Domu 

Kultury w Kaletach warsztaty plastyczne 

dla dzieci, które przeprowadziła grupa 

artystów plastyków Inspiracje. W trakcie 

tych warsztatów powstało wiele wspa-

niałych obrazów kaletańskiej przyrody, 

których motywem przewodnim był śli-
mak Cittaslow.  

    Z ramienia władz 

miasta, w wydarze-

niu wziął udział bur-

mistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia, 

który podziękował 

wszystkim zaangażo-

wanym w realizację 
tego projektu, a także 

przewodniczący Ra-

dy Miejskiej Euge-

niusz Ptak wraz         

z radnymi Ireną No-

wak, Janiną Perz, 

Ryszardem Sendel      

i Alojzym Rupikiem.

  

    P o d z ięk o wa n i a 

należą się w szcze-

gólności dyrektorowi 

Miejskiego Domu 

Kultury Marianowi 

Lisieckiemu oraz 

liderce Grupy Inspi-

racje Pani Dorocie 

Kłosek.  

     Najmłodsi uczestnicy pleneru malar-

skiego otrzymali słodki upominek.  

    Środki na realizację projektu Aktywni 

w Kulturze, pozyskane zostały z Naro-

dowego Centrum Kultury przez Miejski 

Dom Kultury w Kaletach. 

Książka  

Janusza Gradeckiego  
"100 lat wojowania o papier 

1914-2014" dostępna 

 w kaletańskiej Miejskiej  
Bibliotece Publicznej  

W  związku z licznymi pytania-

mi dotyczącymi dostępności 
ww. wydawnictwa dla kaletańskich 

czytelników zainteresowanych proble-

matyką papierniczą, informujemy, iż 
dzięki uprzejmości Stowarzyszenia 

Papierników Polskich, które sprezen-

towało Miastu Kalety jeden egzem-
plarz książki, wolumin można wypo-

życzać w Miejskiej Bibliotece im. prof. 

Henryka Borka począwszy od dnia 26 

października br.  
    Monografia Janusza W. Gradeckiego 

pn. „100 lat wojowania o papier 1914-

2014” została wydana w drugiej połowie 

2017 roku.  
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V rajd rowerowy na orientację „Szlakiem kuźnic Kalet i okolic” 

W  niedzielę, 14 października, 

sześć dwuosobowych ekip 
stanęło na starcie rajdu rowerowego 

"Szlakiem kuźnic Kalet i okolic".  
    Zadanie, jakie dostały do wykonania, 

nie było łatwe- na kartach startowych 

drużyny musiały, używając perforatora-

torów o różnych wzorach rozmieszczo-

nych w punktach kontrolnych na trasie, 

odznaczyć swój pobyt w 10 różnych 

miejscach.  

    Dodajmy, że skrajne punkty dzieliły 

znaczne odległości (np. Mokrus i Bru-

siek czy Gerlachową Górkę).  

    Dotychczasowe edycje rajdu, który 

tradycyjnie już odbywa się jesienią w 

ramach świętowania "Niedzieli z Cit-

taslow", wygrywała drużyna braci 

Fronczków z Kalet. Tym razem jednak, 

na tej bez mała 40 

kilometrowej trasie, 

lepsi okazali się być 
reprezentujący Ra-

dzionków Krzysztof 

i Paweł Pakułowie, 

którzy na metę usy-

tuowaną na stadio-

nie miejskim, wje-

chali z czasem 

1:39,14 i wyprzedzi-

li Piotra i Dawida 

Fronczków o... 25 

sekund. Jako trzecia 

finiszowała drużyna złożona z Damiana 

Gabrysia i Dawida Kucharczyka. Tuż za 

podium znalazł się żeński team "Wesołe 

szprychy"- Monika Gambuś i Joanna 

Żurek.   

    Po dotarciu na metę wszystkich ekip, 

burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia 

oraz radny Antoni Jeż, który współorga-

nizował ww. wydarzenie sportowe, do-

konali dekoracji zwycięzców.  

J uż po raz siódmy z rzędu w Zielo-

nej uczczono obchody Święta Nie-

podległości biegiem na dystansie 10 

kilometrów. Impreza wystartowała 10 
listopada, w samo południe, a 44– oso-

bowa gruba biegaczy i biegaczek        

w komplecie dobiegała na metę,         
w kilku przypadkach bijąc swoje ży-

ciowe rekordy.  
    Praca w biurze zawodów wrzała już 
od 11-tej, kiedy to pierwsi zawodnicy 

rozpoczęli wypełnianie deklaracji starto-

wych i pobieranie numerów. Ostatecznie 

na starcie pod Drzewem Wolności stanę-
ła ww. liczba biegaczy, a sygnał rozpo-

częcia biegu dał radny Antoni Jeż.  

    Pierwszy na mecie (dystans liczył 

10,2 km), z czasem 37 minut i 19 se-

kund, zameldował się bytomianin Kamil 

Bezner. Z niewielką stratą do zwycięzcy 

przybiegli tuż za nim Filip Krauze          

z Piekar Śląskich (37 minut i 40 sekund) 

oraz Rafał Kar-

gól z Bytomia 

(37 minut   i 44 

sekundy). Z pań 
najlepsza była 

Iwona Zając       

z Bytomia         

z czasem 48 

minut i 33 se-

kund, która wy-

przedziła o kil-

kadziesiąt se-

kund tarnogó-

rzanki Izabelę 
Tomaszewską 
(51,56) i Alek-

sandrę Zosgórnik (53:55).  

    Dekoracji zwycięzców dokonali bur-

mistrz miasta Klaudiusz Kandzia i prze-

wodniczący rady Miejskiej Eugeniusz 

Ptak, w towarzy-

stwie radnych: 

Alojzego Rupika, 

Janiny Perz           

i Zygmunta Mi-

rowskiego.    

    Imprezę za-

kończyło trady-

cyjne ognisko     

z pieczeniem 
kiełbasek i wspól-

ne zdjęcie z biało 

– czerwonymi 

kotylionami.  

    Organizatorzy 

biegu dziękują 
panią Milenie 

Krus i Ilonie Rudnickiej za nieocenioną pomoc w biurze zawodów,  

VII Bieg Niepodległości przeszedł do historii  Zielona będzie 
 gospodarzem Mistrzostw 
Świata w Strzelectwie 

Pneumatycznym  

W  przyszłym roku, w dniach 22-

23 czerwca, w Zielonej odbę-
dą się prestiżowe Mistrzostwa Świata 

w Strzelectwie Pneumatycznym HSP.  
   Organizatorem wydarzenia jest Śląski 

Klub Strzelecki Hunter Team z siedzibą 
w Zabrzu. Przewidywana liczba uczestni-

ków może wynieść nawet 300 osób.  

    W Mistrzostwach Świata, które odbyły 

się w tym roku w Czechach udział wzięli 
zawodnicy z 17 państw. Zawody zorga-

nizowane będą w naszym mieście dzięki 

staraniom radnego Grzegorza Krupy. 

O szczegółach wydarzenia będziemy 

informowali wkrótce.  
(jal) 
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Jacek Lubos 

Relacja z Turnieju Piłki Nożnej z okazji 100 – lecia  
odzyskania przez Polskę Niepodległości  

11  listopada, na kaletańskim Orli-

ku odbył się Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Burmistrza Miasta Kale-

ty z okazji 100 – lecia odzyskania 

przez Polskę Niepodległości.  
    W turnieju udział wzięło 6 drużyn (5 

zespołów z Kalet oraz 1 zespół z Tar-

nowskich Gór). Z uwagi na dużą liczbę 
drużyn, utworzono dwie grupy „A”         

i „B”. Każdy z rozgry-

wanych meczy trwał 

18 minut.  

     W  wyd a r z e n i u 

udział wziął burmistrz 

Miasta Kalety Klau-

diusz Kandzia, prze-

wodniczący Rady 

Miejskiej Eugeniusz 

Ptak oraz radny Grze-

gorz Krupa. 

    Burmistrz Miasta 

Kalety składa serdecz-

ne podziękowania p. 

Denisowi Lipka i p. Damianowi Gabry-

siowi za zorganizowanie Turnieju Pił-

karskiego oraz p. Grzegorzowi Gruszce 

za sprawowanie pieczy sędziowskiej.

  

 

Klasyfikacja końcowa turnieju:  

I miejsce: „UNITED MASBIT” – kapi-

tan: Zdzisław Skupień, w składzie: An-

drzej Krusz, Kamil Lamla, Mateusz 

Lamla, Dawid Jędrysik, Dawid Kalus, 

Łukasz Zieliński, Adam Bruzda.  

II miejsce: „GOLD TEAM” – kapitan: 

Denis Lipka, w składzie: Mateusz Płon-

ka, Mirosław Krysik, Mateusz Kocyba, 

Patryk Kocyba, Krzysztof Myrcik, Sti-

wen Rosiak, Rafał Płonka, Patryk Gatys. 

III miejsce: „1918” – kapitan: Mateusz 

Płonka, w składzie: Grzegorz Kot, Mate-

usz Kopyciok, Mariusz Nowakowski, 

Aleksander Gabryś, Arnold Imiołczyk, 

Artur Niglus, Robert Trzęsimiech. 

IV miejsce: „HEMARPOL”  

IV miejsce: ,,DAW – BUD”  

V miejsce: ,,4 FUN”  

Statuetkę najlepszego strzelca turnieju 

otrzymał: Dawid Jędrysik z drużyny: 

„UNITED MASBIT”, uzyskując 9 goli. 

Statuetkę najlepszego bramkarza turnie-

ju otrzymał: Mariusz Nowakowski          

z drużyny: „1918”.  

(jal) 

 panu Antoniemu Jeż za przepro-

wadzenie technicznej strony biegu, pani 

Monice Ulbricht ze świetlicy środowi-

skowej „Przystań” za wykonanie prze-

pięknych biało – czerwonych kotylio-

nów, panu Robertowi Wręczyckiemu za 

pomoc w oznakowaniu trasy biegu oraz 

panu prezesowi Grzegorzowi Szereme-

cie ze stowarzyszenia „Cidry Lotajom” 

za udostępnienie bramki startowej. 

Szczególne podziękowania kierujemy 

także do Pana Józefa Rzepki kierującego 

ośrodkiem wczasowym, za udostępnie-

nie dopływu prądu elektrycznego. 
 

 

Końcowa klasyfikacja: 

Kategoria M1 (18-29 lat) 

1. Filip Krazuze, 

2. Stanisław Magiera, 

3. Patryk Keller. 
 

Kategoria M2 (30-39 lat) 

1. Kamil Bezner, 

2. Rafał Kargól, 

3. Krzysztof Kandzia. 
 

Kategoria M3 (40+) 

1. Dariusz Bronowski, 

2. Rafał Wachla, 

3. Piotr Gryboś. 
 

Kategoria K1 (18-29 lat) 

1. Bogna Pawnuk  

(w kategorii startowała 1 osoba). 
 

Kategoria K2 (30-39 lat) 

1. Aleksandra Zosgórnik, 

2. Karolina Głowacka, 

3. Katarzyna Krause. 
 

Kategoria K3 (40+) 

1. Izabela Zając, 

2. Izabela Tomaszewska, 

3. Iwona Wręczycka. 
 

Najszybszy Mieszkaniec Miasta Kalety: 

Robert Wręczycki. 

Najszybsza Mieszkanka Miasta Kalety: 

Iwona Wręczycka.   
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Dwucyfrówka w Kłobucku. Unia 13-ta na półmetku sezonu 

U nia Kalety nie zaliczy 

końca piłkarskiej 
jesieni do udanego finiszu 

na półmetku. Po skromnej 

wygranej na Fabrycznej ze 

Stradomiem Częstochowa 13 paździer-

nika (1:0), przyszła seria trzech pora-

żek z rzędu. Nasz zespół uległ kolejno: 
drużynie KS Panki (1:3 na wyjeździe), 

27 października Olimpii Truskolasy 

(0:1 u siebie) i liderowi– niepokonane-

mu do tej pory teamowi Znicza 

Kłobuck. To ostatnie spotkanie 
w Kłobucku zakończyło się 
prawdziwym pogromem Uni-

tów, którym zawodnicy gospo-

darzy zaaplikowali aż 10 bra-

mek, sami tracąc zaledwie jed-

ną...  
    Po tej bolesnej lekcji Unia 

zdołała się jednak szybko pod-

nieść i już tydzień później poko-

nała u siebie ligowych 

są s i ad ó w–  G mi nę 
Kłomnice– w stosunku 

3:2. W ostatnim meczu 

rundy jesiennej kalecia-

nie zagrali na wyjeździe 

przeciwko Olimpii Huta 

Stara. Oba zespoły po-

dzieliły się punktami po 

bezbramkowym remisie.  

   Biało– niebiescy do 

rundy rewanżowej star-

tować będą ostatecznie    

z 13-tej pozycji w tabeli 

z 20 punktowym dorob-

kiem. 

Zmiany w świadczeniach pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych   

Na  podstawie Roz-

p o r z ą d z e n i a 
Rady Ministrów z dnia 

11 lipca 2018 r. w spra-

wie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń pieniężnych          

z pomocy społeczne ustalono nowe zwe-
ryfikowane kryteria dochodowe, kwoty 

świadczeń pieniężnych z pomocy spo-

łecznej obowiązujące od 1 października 

2018 r.  

Wynoszą one :  

– dla osoby samotnie gospodarującej – 

701 zł (wcześniej 634 zł);  

– dla osoby w rodzinie – 528 zł 

(wcześniej 514 zł. )  

– maksymalna kwota zasiłku stałego – 

będzie wynosić 645 zł (wcześniej 604 

zł );  

– kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 

– będzie wynosić 308 zł (wcześniej 208 

zł ).  

    Od 01 listopada 2018 r. zmiany           

w świadczeniach rodzinnych. Zgodnie        

z Rozporządzeniem Rady Ministrów        

z dnia 31 lipca 2018 r. (Dz.U.2018, poz. 

1497) zmianie ulega wysokość następują-
cych świadczeń:  

- specjalnego zasiłku opiekuńczego          

z 520,0 zł na 620,00 zł  

- zasiłku dla opiekuna z 520,00 zł na  

620,00 zł  

- zasiłku pielęgnacyjnego z 153,00 zł na 

184,42 zł.  

 Renata Czudaj  
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W  rankingu wykorzystania środ-
ków europejskich przez samo-

r ząd y  2 0 1 4 – 2 0 1 7  t y g o d n i k a 

„Wspólnota” Miasto Kalety zajęło 118 

pozycję z wydatkami ze środków UE 

w latach 2014 -2017 w zł per capita na 

poziomie 615,13. W wyżej wymienio-
nej klasyfikacji miasto Kalety zajęło    

2 miejsce w powiecie tarnogórskim 

oraz 9 w województwie śląskim. 
     Klasyfikowani byliśmy w kategorii 

„Miasteczka”, w której uwzględnionych 

zostało 585 samorządów. Metoda ran-

kingu opisana została następująco: 

„Tegoroczny ranking obejmuje wydatki 

inwestycyjne finansowane przez dotacje 

unijne w latach 2014–2017. Obejmuje-

my więc nim okres od formalnego roz-

poczęcia nowej perspektywy finansowej 

2014–2020, choć oczywiście takie ścisłe 

rozgraniczenie środków pochodzących  

z kolejnych programów operacyjnych 

nie jest możliwe. W latach 2014–2015 

dominowały wydatki związane z koń-
czonymi i rozliczanymi w tym okresie 

przedsięwzięciami realizowanymi         

w ramach budżetu na lata 2007–2013.”  

Kalety wysoko  
w „Rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2017”  

Kalety w rankingu „najbogatszych i najbiedniejszych gmin w Polsce”     

Dariusz Szewczyk 

P ortal samorząd.pap.pl opubliko-

wał ranking „najbogatszych           

i najbiedniejszych gmin w Polsce”. 
Kalety uzyskały w rankingu 1404 po-

zycję z wskaźnikiem G - podstawo-

wych dochodów podatkowych na 1 

mieszkańca gminy na poziomie 116-
9,53 zł.  
    W zestawieniu ujęte zostały 2478 

gminy. Ranking powstał na podstawie 

danych Ministerstwa Finansów, które 

opublikowało wskaźniki dochodów po-

datkowych w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca dla gmin na 2019 r. (tzw. 

wskaźnik G). Podstawę tych prognoz, 

służących do obliczenia tzw. janosiko-

wego, stanowią dane o dochodach po-

datkowych gmin za 2017 r. (według 

stanu na 30 czerwca 2018 r.). Chodzi 

m.in. o dochody z tytułu opłat (np. eks-

ploatacyjnej) i podatków: od nierucho-

mości, rolnego i leśnego, a także udziały 

we wpływach z CIT i PIT.  

Dariusz Szewczyk 

29  października, w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kaletach 

odbyło się oficjalne przekazanie lek-

kiego samochodu ratowniczo

-gaśniczego na rzecz Jed-
nostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kaletach.  
    Symbolicznego przekazania 

kluczyków do nowego pojaz-

du dokonał Burmistrz Miasta 

Kalety Klaudiusz Kandzia, 

który złożył je na ręce Naczel-

nika OSP Kazimierza Złoto-

sza.  

     Samochód, który na co 

dzień służył będzie naszym 

mieszkańcom, udało się Miastu Kalety 

zakupić z udziałem dotacji pochodzącej 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. Zakres realizacji projektu pn. 

„Wzmacnianie potencjału ratowniczego 

poprzez zakup nowoczesnego sprzętu 

dla OSP Kalety” przewidywał również 
zakup i dostawę łodzi płaskodennej         

z silnikiem motorowym oraz przyczepą 
podłodziową, która od czerwca 2018 r. 

wzbogaciła wyposażenie kaletańskiej 

OSP. Całkowita wartość zakupionego 

sprzętu to 205.853,00 PLN.  

Nowy lekki samochód ratowniczo - gaśniczy w szeregach OSP Kalety  

Dariusz Szewczyk 
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Odbył się przetarg na      
zakup energii elektrycznej 

na potrzeby oświetlenia 

przestrzeni publicznej gmin 
skupionych w grupie        

zakupowej Kalety  

Andrzej Brysch 

Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Wolności w Kaletach zakończona   

W  dniu 11 października  odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem modernizacji drogi gminnej 

ul. ul. Wolności w Kaletach.  
    Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „Elektro-Trans-Bud” z Myszkowa.  

    W odbiorze poza przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Kaletach na czele z Panem Burmistrzem uczestniczyli: Wykonaw-

ca robót oraz Radny Rady Miejskiej w Kaletach Pan Kazimierz Złotosz. Był to IV etap modernizacji ul. Wolności, przed nami 

kolejne etapy. Koszt robót brutto tegorocznego etapu wyniósł 119.297,36 zł.  

P rawie trzy miesiące temu rozpo-

częto roboty przy Projekcie p.n.: 
Przeciwdziałanie niskiej emisji po-

przez kompleksową termomoderniza-

cje budynków użyteczności publicznej          

w mieście Kalety, budynki: Miejskiego 

Domu Kultury i Gimnazjum w Kale-

tach.  
    Projekt jest współfinansowany w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020.  

    Wykonawcą robót jest Konsorcjum 

Firm Pana Tomasza Rapcinskiego i Mi-

rosława Kukuły, obydwie firmy z Kalet. 

     Firma rozpoczęła roboty na obiekcie 

budynku Publicznego Gimnazjum sku-

piając się na tym budynku, tak, by wy-

konać wszelkie niezbędne prace poprze-

dzające rozpoczęcie nowego roku szkol-

nego. Dotychczas wykonano: wymianę 
instalacji centralnego ogrzewania, insta-

lacje ciepłej wody użytkowej, zabudo-

wano panele solarne i włączono w układ 

instalacji ciepłej wody użytkowej. Na 

ukończeniu są posadzki sal parteru czę-
ści starej budynku, pozostają do położe-

nia wykładziny rulonowe w trzech sa-

lach lekcyjnych. Wykonywane są rów-

nież prace dociepleniowe w poddaszu 

budynku.  

    W tym roku planuje się także budowę, 
na budynku sali gimnastycznej, instalacji 

fotowoltaicznej o mocy ok. 20 kW, in-

stalacja zasilać będzie w energię elek-

tryczną budynek Publicznego Gimna-

zjum. 

    Drugim obiektem w ramach w/w Pro-

jektu jest budynek 

Miejskiego Domu 

Kultury. W trakcie 

wykonywania, na 

ukończeniu, jest 

przebudowa ko-

tłowni,   z węglo-

wej na olejową. 
Wykonawcy pracu-

ją również nad wy-

mianą pokrycia 

dachu skrzydła bu-

dynku od ul. Fa-

brycznej i ocieplają 
strop nad duża salą 
widowiskową. Nie-

zależnie od powyższych prac ocieplane 

są ściany piwnic budynku oraz trwają 
prace przygotowawcze do prac termo-

modernizacyjnych ścian części budynku 

od ul. Fabrycznej. Prace na obydwu 

obiektach przebiegają zgodnie z harmo-

nogramami robót.  

Postęp prac przy realizacji projektu polegającego na termomodernizacji budynków 
Miejskiego Domu Kultury i Gimnazjum w Kaletach  

19  października, o godzinie    

12.00 rozstrzygnięty został 
przetarg na zakup energii elektrycz-

nej na potrzeby oświetlenia przestrze-

ni publicznej gmin skupionych w gru-

pie zakupowej Kalety. W postępowa-

niu udział wzięły trzy firmy krajowe. 

Zaoferowane ceny wahały się od 30-
5,87 do 354,57 zł/MWh.  
    Ostatecznie Wykonawcą zamówienia 

będzie Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. 

Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Łącz-

na wartość oferty brutto wyniesie 2 510 

140,51 zł. Termin wykonania zamówie-

nia od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
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KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KALETY 
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KALETY-ZACHÓD” 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym        

(Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-

wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2017 poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kaletach w dniu 30 października 

2018 r. uchwały Nr 316/XLII/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. uchwałą oraz składać wnioski.  

 

Wnioski do planu należy składać do Burmistrza Miasta Kalety, na piśmie, na adres: 42-660 Kalety, ul. Żwirki           

i Wigury 2, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres sekretariat@kalety.pl, a w sprawach 

związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną bez kwalifikowanego       

podpisu na adres jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r., z podaniem imienia 

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

 

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety. 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KALETY 
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KALETY-WSCHÓD” 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym        

(Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-

wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2017 poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kaletach w dniu 30 października 

2018 r. uchwały Nr 315/XLII/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Kalety-Wschód”. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. uchwałą oraz składać wnioski.  

 

Wnioski do planu należy składać do Burmistrza Miasta Kalety, na piśmie, na adres: 42-660 Kalety, ul. Żwirki           

i Wigury 2, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres sekretariat@kalety.pl, a w sprawach 

związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpi-

su na adres jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r., z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

 

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety. 
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We  wtorek, 30 października,    

w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Kaletach odbyła się XLII 

sesja Rady Miejskiej w Kaletach i była 

to ostatnia sesja VII kadencji Rady. 

Obradom przewodniczył Eugeniusz 

Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej 

i odbyły się one w pełnym 15 osobo-
wym składzie. 
    Po sprawozdaniach przewodniczącego 

Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu 

międzysesyjnego radni podjęli następują-
ce uchwały: 

Nr 315/XLII/2018 w sprawie w sprawie 

przystąpienia do zmiany Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

„Kalety - Wschód”. 

Nr 316/XLII/2018 w sprawie przystąpie-

nia do zmiany Miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego „Kalety - 

Zachód”. 

Nr 317/XLII/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie w trybie bezprzetar-

gowym umowy najmu na czas nieozna-

czony lokalu stanowiącego własność 
Miasta Kalety dotychczasowemu najem-

cy. 

Nr 318/XLII/2018 w sprawie określenia 

szczegółowych zasad wnoszenia inicja-

tyw obywatelskich. 

Nr 319/XLII/2018 w sprawie zmiany 

statutu Miasta Kalety. 

Nr 320/XLII/2018 w sprawie zmiany 

Regulaminu utrzymania czystości i po-

rządku na terenie Gminy Kalety. 

Nr 321/XLII/2018 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nierucho-

mości. 

Nr 322/XLII/2018 w sprawie wysokości 

stawek podatku od środków transportu. 

Nr 323/XLII/2018 w sprawie obniżenia 

ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 
obliczenia podatku rolnego w 2019 roku. 

Nr 324/XLII/2018 w sprawie udzielenia 

pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu      

w 2019 r. 

Nr 325/XLII/2018 zmieniającą uchwałę 
Nr 213/XXIX/2017 Rady Miejskiej         

w Kaletach z dnia 26 lipca w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach na sfinanso-

wanie zadania inwestycyjnego pod na-

zwą „Budowa kanalizacji sanitarnej         

i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miot-

ku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. 

Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłącze-

niami. 

Nr 326/XLII/2018 w sprawie zmian bu-

dżetu Miasta Kalety na 2018 rok. 

Nr 327/XLII/2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2018-2029. 

W ostatnich punktach porządku obrad 

przewodniczący przedstawił informację 
na temat złożonych oświadczeń majątko-

wych, a zastępca burmistrza przedstawił 

sprawozdanie z realizacji zadań oświato-

wych za rok szkolny 2017/2018.            

W punkcie interpelacje i zapytania rad-

nych zgłaszano bieżące sprawy. 

     Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia wraz z wiceprzewodniczącą 
Rady Miejskiej w Kaletach Janiną Perz, 

w imieniu Rady, podziękowali Przewod-

niczącemu Eugeniuszowi Ptakowi za 

ośmioletnią działalność w kaletańskim 

samorządzie i pełnienie w nim funkcji 

Przewodniczącego Rady Miejskiej przez 

dwie kadencje z rzędu, co w historii Ka-

let zdarzyło się po raz pierwszy. 

Radny Eugeniusz Ptak będzie teraz repre-

zentował Miasto Kalety w Radzie Powia-

tu Tarnogórskiego.  

    Burmistrz podziękował również rad-

nym: Teresie Mryka, Adamowi Gabry-

siowi i Piotrowi Kudrowi, za dotychcza-

sową pracę na rzecz samorządu lokalne-

go, a którzy w przyszłej kadencji nie bę-
dą pełnić funkcji radnego Rady Miej-

skiej. 

Sprawozdanie z XLII sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

 

Szanowni Państwo! 
 

 

B ardzo dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w wyborach samorządowych 

21 października br. Tym Wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos, a było Was 

wielu, z serca dziękuję. To dla mnie zaszczyt, że obdarzyliście mnie tak wielkim            
zaufaniem. Dzięki Wam zostałem radnym Rady Powiatu Tarnogórskiego, co jest          

powodem do dumy i satysfakcji.  
    Chcę godnie reprezentować sprawy mieszkańców naszego Miasta i Powiatu. Wiem, że nasz 

samorząd powiatowy czeka w nadchodzącej kadencji ogrom zadań. Wierzę, że wspólnie ze 

wszystkimi radnymi te problemy rozwiążemy. 
 
 

Eugeniusz Ptak 
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Podziękowanie 
 
 

    Składam gorące podziękowania mieszkańcom z okręgu nr 5 , którzy oddali na mnie głos w wyborach do Rady 
Miejskiej w Kaletach. Otrzymany mandat jest dla mnie zobowiązaniem do rzetelnej pracy na rzecz dalszego roz-
woju Kalet ze szczególnym uwzględnieniem naszego okręgu. Jestem otwarty na uwagi i współpracę z mieszkańca-
mi naszej dzielnicy oraz naszego miasta. 

  Radny Antoni Jeż 

    Podziękowanie    
 

    Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom Kuczowa, którzy  

w tegorocznych wyborach samorządowych obdarzyli mnie swoim zaufaniem  

i oddali jakże cenny głos na moją osobę. 

   Radny Zygmunt Mirowski 

Podziękowanie 
 

    Szanowni Państwo! Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy po raz kolejny obdarzyli mnie swoim zaufaniem, 
oddając na mnie swój cenny głos w wyborach do Rady Miejskiej w Kaletach.   
    Chciałbym zapewnić, że zrobię wszystko co z mojej mocy by Was nie zawieść i godnie reprezentować              
w Radzie. Swoje obowiązki będę wykonywał sumiennie, w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro  miesz-
kańców. 

                   Podziękowanie 
 

    Szanowni Mieszkańcy Kalet – bardzo dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli 
w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. i oddali swój głos na  

Zjednoczoną Prawicę PIS. 
 Nowo wybranej Radzie Miasta Kalety gratulujemy zwycięstwa. 

 
Kandydaci na radnych Zjednoczonej Prawicy:  

 

      Brunon Jaszczyk              Barbara Przybyła        Robert Zawada              Arkadiusz Borek 
 

      Marcel Galios                  Tadeusz Badora              Adam Lipiński                 Sylwia Szczypka 
 

      Mariusz Rozanka             Grzegorz Kornek             Magdalena Świerc            Blandyna Kąkol 
 

     Rafał Kandzia                 Aleksandra Polk               Marcin Prandzioch           Lucjan Galios  

Podziękowanie 
 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych.  
Dziękuję za zaufanie. Czuję się wyróżniony i jest mi bardzo miło.  

W moim życiu zawsze lubiłem poznawać ludzi. Byłem pracownikiem różnych zakładów, dzięki czemu na swo-
jej drodze miałem okazję do spotykania wielu osób. 

W pewnym okresie życia podjąłem decyzję założenia własnej firmy związanej z filmowaniem.  
Następnie rozpocząłem także pracę w gimnazjum. Te dwie działalności sprawiły,  

że poznałem kolejne wspaniałe osoby.  
Dziś, gdy podejmuję nowe wyzwanie związane z byciem radnym, mam nadzieję, że uda mi się poznać jesz-

cze więcej osób.  
Chcę rozmawiać, poznawać opinie innych oraz ich potrzeby. To stanowi główny cel moich działań.  

Jerzy Kloze 

Podziękowanie 
 

Dziękuję serdecznie mieszkańcom Kuczowa i Miotka, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach do Rady       
Miejskiej. Będę starał się służyć jak najlepiej na rzecz rozwoju naszego miasta i okręgu. 

Z wyrazami szacunku 

Alojzy Rupik 
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Podziękowanie 
 

    Składam serdeczne podziękowania Wyborcom, którzy po raz kolejny zaufali mojej osobie i odda-
li na mnie swój głos  w tegorocznych wyborach do Rady Miejskiej. 
    Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście zobowiązuje  do dalszej pracy na rzecz Miasta Kalety. 
 

z wyrazami szacunku 
Grzegorz Krupa 

Podziękowanie   
 
Bardzo dziękuję Wyborcom z okręgu nr 9  za zaufanie i oddanie głosów na moją osobę. 
To były „nasze wybory”. 
Gratuluję wszystkim pozostałym samorządowcom– elektom 

Barbara Przybyła 

PODZIĘKOWANIE 

    Składam serdeczne podziękowania wszystkim Wyborcom miasta Kalety, za udział w Wyborach             
Samorządowych 21 października 2018 r. 
 

    Szczególne słowa podziękowania kieruję do mieszkańców z okręgu wyborczego nr 7 w Kaletach-
Jędrysku, którzy docenili moje dotychczasowe działania oraz obdarzyli ponownie swoim zaufaniem          
i poparciem, oddając na moją osobę swój głos. 
    Otrzymany mandat radnej jest dla mnie zobowiązaniem do dalszej rzetelnej i wytrwałej pracy. 
    Pragnę zapewnić, że zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystam w jak najlepszy sposób dla dobra 
mieszkańców i miasta. 

                                                                    z wyrazami szacunku 
                                                               Janina Perz 

MATERIAŁ PŁATNY PODZIĘKOWANIE 

Jak pisał Wergiliusz w jednej ze swych słynnych 
eklog „Ab love principium” – „Zacznij od             
najważniejszego.”  Tak i ja chciałbym w tym miej-
scu złożyć szczere podziękowania dla   wszystkich 
tych, którzy w niedzielę wyborczą  21 października  
udali się do lokali wyborczych i oddali swoje głosy 
na przedstawicieli szczebli  samorządowych – ze 
szczególnym wyszczególnieniem mieszkańców  
dzielnicy Drutarnia miasta Kalety. 

Dziękuję za zaufanie i oddanie głosów na Komitet 
Wyborczy Wyborców „Skuteczni dla Kalet”, dzięki 
waszej postawie mamy najwięcej reprezentantów  
w Radzie Miejskiej, w której naszym celem jest  
występowanie w imieniu mieszkańców naszej 
„małej ojczyzny” gminy Kalety. Składam ukłony   
dla wszystkich tych, którzy zaufali mojej osobie 
jako kandydatowi do Rady Miejskiej, to dzięki   
Wam i waszemu wsparciu mogę rozpocząć swoje         
działania na szczeblu samorządowym, chciałbym     
w tym miejscu podkreślić, że rozwój dzielnicy oraz 
całego miasta od dawna zajmuje prymarne miejsce 
w moich zamysłach.   

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję także tym, którzy wpierali mnie, nie tylko 
podczas wyborów samorządowych, ale także          
w trakcie trwania kampanii wyborczej, za           
poświęcony czas i cenne nauki. 

Na koniec jeszcze raz dziękuję wszystkim za głosy   
i wsparcie. 

Z wyrazami szacunku 

Dawid Wolnik 
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