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Blisko 2.400.000 zł dotacji ze środków   
Unii Europejskiej na długo oczekiwaną             

inwestycję termomodernizacji Miejskiego 

Domu Kultury i Gimnazjum w Kaletach  

Z arząd Województwa Ślą-
skiego wybrał do dofinan-

sowania projekt złożony przez 

Miasto Kalety polegający na 

termomodernizacji budynku 

Miejskiego Domu Kultury       

w Kaletach oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Kale-

tach.  
    W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa termo-

modernizacja obu obiektów użyteczności publicznej, a także 

modernizacja instalacji c.o. budynku publicznego gimnazjum 

wraz z montażem instalacji solarnej dla potrzeb ciepłej wody 

użytkowej, przebudowa kotłowni węglowej na olejową, insta-

lacji c.o., instalacji c.w.u wraz z montażem instalacji solarnej, 

instalacji odgromowej i wentylacji budynku MDK, oraz mon-

taż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb energetycznych pu-

blicznego gimnazjum o mocy 20 kW.  

    Unijna dotacja w kwocie 2 346 102,33 zł to kolejne znaczą-
ce środki, jakie Miastu Kalety udało się pozyskać na realizację 
tak dużej inwestycji, która przyczyni się do poprawy jakości 

powietrza w naszym mieście. 
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27 kwietnia odbył się odbiór końcowy robót związanych z modernizacją ulicy Sienkiewicza w Kaletach.  

5 kwietnia odbyły się spotkania burmistrza miasta Klaudiusza Kandzi i radnych z mieszkańcami dzielnic: Kalety Centrum,  

Jędryska, Truszczycy, Lubocza oraz Drutarni. 

19 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, XXXVI sesja Rady 

Miejskiej w Kaletach 

29 kwietnia PZHGP Sekcja Kalety rozpoczęła nowy sezon lotów gołębi pocztowych.  

6 maja, punktualnie o godzinie 13.00, w Zielonej odbył się start biegu w ramach ogólnoświatowej akcji „Wings for Live World Run”.  

10 maja w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

16 kwietnia br. do Burmistrza Miasta Kalety wpłynęło pismo od Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w likwida-

cji zawierające propozycję nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Kalety 27 lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowa-

nia wieczystego gruntu, położonych w budynkach wielorodzinnych należących do KZCP 

23 kwietnia odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem tegorocznego etapu przebudowy odcinka drogi gmin-

nej ul. Dębowej w Kaletach Truszczycy. 

30 kwietnia br. w Częstochowie  w siedzibie firmy Frank-Cars Sp. z o.o. odbyło się oficjalne podpisanie umowy na dostawę 
fabrycznie nowego lekkiego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Kalety w ramach zadania pn.: „Wzmacnianie poten-

cjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”.  

6 kwietnia w "Stacji Artystycznej" na gliwickim rynku, odbył się wernisaż prac kaletańskiej grupy plastycznej Inspiracje działa-
jącej przy Miejskim Domu Kultury. 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki 

Śp. Walerii Jon 
Pani Jolancie Jon– długoletniemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kaletach 

składają  
Burmistrz Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego  

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi 

3 maja odbyły się w Kaletach obchody kolejnej rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. 

Wyrazy współczucia dla rodziny  

Śp. Urszuli Watoła–  
emerytowanego pracownika Urzędu Miejskiego w Kaletach 

składają  
Burmistrz Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego  

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi 

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w w naszych sercach. 

Serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy brali udział w uroczystości pogrzebowej  
naszej mamy, babci i prababci  

 

Walerii Jon 
 

składa rodzina 

1 maja na kaletańskim „Orliku” odbył się turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

Wyrazy współczucia dla rodziny  

Śp. doktora Jerzego Baranowskiego  
wieloletniego lekarza służącego pomocą medyczną naszym mieszkańcom, społecznika  

składają  
Burmistrz Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego  

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi 
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Agnieszka 

Kwoka 

Jacek Lubos 

W  niedzielę, 22 kwietnia, spod 

kaletańskiego Urzędu Miasta 

ponad 20-tka rowerzystów ruszyła na 
wieczorną wycieczkę do Pniowca. Ce-

lem były pyszne pączki pieczone do-

mowym sposobem przez rodzinną 

cukiernię "Faworek".  
     Trasa wycieczki wiodła "Pętlą z ci-

sem Donnersmarcka". W Jędrysku cykli-

ś c i  b i o r ą c y 

udział w wypra-

wie wjechali na 

l e ś n y  d u k t         

w okolicach le-

śniczówki. Po         

6 kilometrach, 

tuż przed zbior-

nikiem wodnym 

"Głęboki Dół", 

grupa minęła 

słynny pomnik 

przyrody- liczą-
cy ponad pół 

tysiąca lat cis, by 

punktualnie, tak- 

jak było to wcze-

śniej uzgodnione z właścicielami cukier-

ni, za kwadrans 19-ta zameldować się     
w Pniowcu.  

     Kulinarna uczta wynagrodziła 

wszystkim trudy podróży. Wybierać 
można było spomiędzy czterech rodza-

jów pączków, które uczestnikom spre-

zentował kaletański Urząd Miasta. Trasa 

powrotna wiodła przez Mikołeskę.        

W Kaletach cały wycieczkowy peleton 

zameldował się tuż po godzinie 20-tej. 

Następna niedzielna wycieczka na pącz-

ki do Pniowca planowana jest na miesiąc 

czerwiec.  

Na pączki do Pniowca   

24  kwietnia burmistrz miasta 

Kalety Klaudiusz Kandzia oraz 
radny Alojzy Rupik wzięli udział         

w gali uroczystego wręczenia 

"Zielonych Czeków" – nagród przy-

znawanych corocznie przez Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach      
z okazji Dnia Ziemi.  

    W tym roku Miasto Kalety wniosko-

wało o przyznanie "Zielonego Czeku" 

dla p. Roberta Kudra oraz p. Jerzego 

Pakuły w kategorii Edukacja Ekologicz-

na. Są to osoby, które bardzo chętnie 

promują działania i postawy proekolo-

giczne mające na celu edukację ekolo-

giczną przede wszystkim najmłodszych 

mieszkańców naszego miasta. Działając 

w Zarządzie Polskiego Związku Węd-

karskiego – koło w Kaletach, szczególny 

nacisk kładą na edukację ichtiologiczną 
poprzez organizację konkursów wędkar-

skich dla dzieci i młodzieży połączone    

z edukacją o gatunkach ryb oraz ochro-

nie różnorodności wodnej.  

    W skład Kapituły przyznającej 

"Zielone Czeki" weszli m.in. eksperci, 

pracownicy naukowi oraz działacze na 

rzecz ochrony środowiska i popularyza-

cji przyrody.  

    W tym roku Kapituła przyznała 11 

"Zielonych Czeków", tym bardziej miło 

nam poinformować, że p. Robert i p. 

Jerzy zostali laureatami tej prestiżowej 

nagrody.  

    Z wy c ię z c o m 

konkursu jeszcze 

raz serdecznie 

gratulujemy. Ma-

my nadzieję, że 

otrzymana nagro-

d a  b ę d z i e 

"zastrzykiem no-

wej energii" na 

niwie dalszej 

działalności pro-

ekologicznej.  

"Zielone Czeki" w rękach mieszkańców naszego miasta   Mieszkaniec Kalet  
laureatem narody  

Orła i Róży  

R ada Powiatu w Tarnowskich 

Górach na sesji w dniu 24 kwiet-
nia 2018 r. przyznała nagrodę „Orła   

i Róży” dla Pana Józefa Kalinowskie-

go – byłego Burmistrza Miasta Kalety 

oraz byłego radnego i przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Kaletach, jak 

również byłego radego Rady Powiatu 
Tarnogórskiego.  
    W treści uchwały nadającej nagrodę 
czytamy: „Przyznaje się nagrodę „Orła     

i Róży” Panu Józefowi Kalinowskiemu, 

za jego liczne zasługi w zakresie ofiar-

nej działalności publicznej oraz za wy-

bitne osiągnięcia w zakresie nauki i kul-

tury. Pan Józef Kalinowski przyczynił 

się do licznych inwestycji na terenie 

Kalet oraz do promocji tego miasta. Po-

nadto Pan Józef Kalinowski wyróżnia 

się w zakresie sumiennego wykonywa-

nia obowiązków wynikających z pracy 

na rzecz Powiatu. Jest również laurea-

tem wielu nagród i wyróżnień. Nagroda 

„Orła i Róży” jest docenieniem wielolet-

niej pracy Pana Józefa Kalinowskiego.” 

Nagroda Orła i Róży przyznawana jest 

od 2003 roku. W ten sposób wyróżnia 

się ludzi i organizacje ważne dla nasze-

go powiatu. Gratulujemy Panu Józefowi 

i życzymy dalszych sukcesów.  

Zapisy do świetlicy 

środowiskowej „Przystań” 

na okres wakacyjny 

I nformuję, iż zapisów dzieci, które 

chciałyby uczęszczać do świetlicy 
środowiskowej „Przystań” w okresie 

wakacyjnym, można dokonywać do 22 

czerwca br. włącznie.  
    Rodzic lub prawny opiekun zobowią-
zany jest w tym celu do wypisania oso-

biście odpowiedniej deklaracji w godzi-

nach pracy świetlicy (12.00-18.00). 

Monika Ulbricht 
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Agnieszka Kwoka 

Agnieszka Kwoka 

P od koniec kwietnia oddano do użytku nowy plac 

zabaw w naszym mieście. Zlokalizowany on zo-
stał, jak już wcześniej informowaliśmy, w lasku ko-

munalnym przy osiedlu na ul. 1 Maja.  
    Stanął w tym miejscu bajecznie kolorowy zestaw za-

bawowy, z którego bez przeszkód korzystać mogą  nasi  

mieszkańcy. Zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, tunele 

oraz elementy edukacyjne, to tylko niektóre z ciekawych 

atrakcji jakie czekają będą na dzieci w tym miejscu.  

Obok placu zabaw zamontowano elementy małej archi-

tektury, takie jak: ławeczki, kosze na śmieci oraz drew-

niany płotek odgradzający plac zabaw od drogi. Obiekt 

jest ogólnodostępny.  

Ukończono kolejny plac zabaw w naszym mieście   

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 maja 

3  maja, jak co roku przy okazji tej 

ważnej rocznicy, odbyły się obcho-

dy kolejnej rocznicy uchwalenia 

pierwszej polskiej konstytucji.  
    O godzinie 11.00 odprawiono mszę 
św. w kościele p.w. św. Józefa w Kale-

tach Jędrysku, sprawowaną przez ks. 

Proboszcza Wojciecha Ciosmaka w in-

tencji Ojczyzny i rodaków przebywają-
cych na emigracji oraz do opatrzności 

Bożej, Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy i św. Floriana w intencji żyjących i 

zmarłych strażaków, kominiarzy i hutni-

ków z naszej parafii oraz ich rodzin.  

     Po mszy św. na czele z Miejską Or-

kiestrą Dętą i mażoretkami INEZ uczest-

nicy przeszli ulicami miasta pod pomnik 

Bojowników o Wolność i Demokrację, 
gdzie delegacje złożyły symboliczne 

wiązanki kwiatów. Pod pomnikiem 

obecni byli przedstawiciele: Ochotniczej 

Straży Pożarnej, Braci Górniczej, Sto-

warzyszenia Nasze Kalety, Stowarzysze-

nia Społeczno Kulturalnego, Klubu 

Sportowego Unia Kalety, Komisariatu 

Policji w Kaletach, uczniów Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Kaletach, Gim-

nazjum w Kaletach, Zespołu Szkół i 

Przedszkola w Kaletach Miotku, a także 

przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz 

Rady Miejskiej w Kaletach: Eugeniusz 

Ptak, Janina Perz, Mirosława Potempa, 

Alojzy Rupik, Ryszard Sendel, Grzegorz 

Krupa, Michał Brol, Edward Drabik i 

Adam Gabryś.  
    Na zakończenie uroczystości, Bur-

mistrz Miasta korzystając z okazji, zło-

żył najserdeczniejsze życzenia wszyst-

kim strażakom kaletańskiej OSP z okazji 

przypadającego na 

dzień 4 maja Dnia 

Strażaka. Przypo-

mniał również, że 3 

maja to data ważna 

dla Śląska, gdyż 
upamiętnia wybuch 

III Powstania Ślą-
skiego w 1921 r.  

    Burmistrz Miasta 

Klaudiusz Kandzia 

składa serdeczne 

podziękowania Ks. 

Proboszczowi Woj-

ciechowi Ciosma-

kowi za odprawienie uroczystej Mszy 

Świętej, Pocztom Sztandarowym, Miej-

skiej Orkiestrze Dętej pod batutą Maria-

na Lisieckiego, Strażakom z OSP Kale-

ty, Mażoretkom za uświetnienie uroczy-

stości, a także przedstawicielom wszyst-

kich organizacji oraz mieszkańcom 

uczestniczącym w obchodach Święta 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kale-

tach.  
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 Jacek Lubos 

Podpisanie umowy na nowy samochód dla OSP Kalety   

30  kwietnia br. w Częstochowie  

w siedzibie firmy Frank-Cars 
Sp. z o.o. odbyło się oficjalne podpisa-

nie umowy na dostawę fabrycznie no-

wego lekkiego samochodu Ratowniczo

-Gaśniczego dla OSP Kalety w ra-

mach zadania pn.: „Wzmacnianie 

potencjału ratowniczego poprzez za-
kup nowoczesnego sprzętu dla OSP 

Kalety”.  
    Zgodnie z przeprowadzonym przetar-

giem najkorzystniejszą ofertę złożyła 

właśnie ww. firma, która dostarcza sa-

mochody marki Ford. Miasto Kalety 

(Zamawiającego) reprezentował bur-

mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 

oraz Naczelnik OSP Kalety – Kazimierz 

Złotosz.  

     Informujemy również, że w ramach 

tego samego projektu dnia 16 kwietnia 

br. została podpisana umowa na dostawę 
fabrycznie nowej łodzi motorowej          

z przyczepą 
podłodziową, 
którą dostar-

cz y  f i r ma 

„PROTEKO” 

Sp. z o.o.          

z Tarnowskich 

Gór.  

    Przypomnij-

my, że zamó-

wienie jest 

współfinanso-

wane z Euro-

pejskiego Fun-

duszu Rozwo-

ju Regionalne-

go Działanie 

5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ra-

towniczych” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Budże-

tu Państwa z Kontraktu Terytorialnego, 

a całkowity koszt projektu to 210.853,00 

zł. 

Poświęcenie nowej dzwonnicy w Truszczycy  

W  kwietniowym numerze infor-

mowaliśmy naszych mieszkań-

ców o nowej dzwonnicy, jaka stanęła 

w Truszczycy. Piękna i stylowa drew-
niana konstrukcja ustawiona została 

w miejscu niegdysiejszej dzwonnicy, 

istniejącej tam jeszcze w latach powo-

jennych. Odtworzona została z inicja-

tywy mieszkańca tej dzielnicy – pana 

Pawła Rupika, który pełni również 
honorową funkcję dzwonnika.  
    7 maja odbyło się uroczyste poświęce-

nie dzwonnicy, którego dokonał ks. pro-

boszcz Wojciech Ciosmak. W asyście 

Miejskiej Orkiestry Dętej oraz obecności 

mieszkańców Truszczycy odprawione 

zostało specjalnie przygotowane na tę 
okazję nabożeństwo. Z ramienia Miasta 

Kalety w wydarzeniu tym wziął udział 

burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia oraz przewodniczący Rady Miej-

skiej Eugeniusz Ptak wraz z radnymi 

Edwardem Drabikiem, Krzysztofem 

Rogoczem i Grzegorzem Krupą. 
    Nowa dzwonnica w Truszczycy przy-

pominać ma przede wszystkim o lokal-

nej historii i obok zabytkowej Alei Dę-
bów stanie się symbolem tej dzielnicy.  

W kaletańskich szkołach 
już po raz drugi  

wystartowała akcja  

„Rowerowy Maj” 

7  maja w kaletańskich szkołach pod-
stawowych, już po raz drugi            

z  rzęd u,  wys tar tow ała  akcja 
„Rowerowy Maj”. PSP nr 1 z Kalet         
i ZSiP z Miotka zgłosiły do akcji łącznie 
20 klas.   
   Zgodnie z regulaminem dzieci jeżdżą   
w maju do szkoły na rowerach, rolkach 

czy hulajnogach. Każdy aktywny prze-

jazd nagradzany jest naklejką w indywi-

dualnej książeczce oraz na klasowym 

plakacie. Maksymalnie zdobyć można 18 

naklejek (akcja trwa do 30 maja). 

   Dla uczniów, którzy odbędą co naj-

mniej 16 przejazdów, przewidziano na-

grody w postaci akcesoriów rowerowych. 

Dodatkowo dwie najaktywniejsze klasy– 

po jednej z ZSiP z Miotka i PSP z Kalet– 

nagrodzone zostaną atrakcyjną wyciecz-

ką w miesiącu wrześniu.  

 Jacek Lubos 

(jal) 
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Jacek Lubos Andrzej Kocyba 

Grupa plastyczna  
Inspiracje z wystawą  

w Gliwicach    

6  kwietnia w "Stacji Artystycznej" 

na gliwickim rynku, odbył się 
wernisaż prac kaletańskiej grupy pla-

stycznej Inspiracje działającej przy 

Miejskim Domu Kultury. Na wysta-

wie, której motywem przewodnim 

była przede wszystkim przyroda i pej-

zaże, można zobaczyć nie tylko obra-

zy, ale również ceramikę oraz rzeźbę. 
    Organizatorem wydarzenia była Sta-

cja Artystyczna Rynek oraz Miejski 

Dom Kultury w Kaletach. W wernisażu 

wziął udział burmistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia, przewodniczący 

Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz 

radna Irena Nowak. Wystawa można 

było zwiedzać do 17 kwietnia.  

Kaletańska Sekcja PZHGP  

rozpoczęła sezon lotów   

29  k w i e t n i a 

Sekcja Kale-
ty rozpoczę-
ła nowy se-

zon lotów gołębi 

pocztowych.  

    26 hodowców zgłosiło do lotów 200 

gołębi. Na sezon zaplanowano: 15 lo-

tów, w tym trzy loty o Puchar Burmi-

strza Miasta Kalety oraz 1 lot specjalny 

o długości 1020 km z Brukseli do Kalet. 

    3 maja o godzinie 9.00 w kościele      

w Bruśku odprawiona została  Msza św. 

w intencji pomyślnych lotów oraz za 

zmarłych i obecnych hodowców sekcji 

PZHGP Kalety.  

Marian Lisiecki 

Seweryn Cichoń z Koła PZW Kalety zwycięzcą  
prestiżowego Pucharu Wójta Gminy Krupski Młyn  

na zbiorniku Odmuchów w Borowianach 

W  dniu 6 maja, na usytuowa-

nym w przepięknej scenerii 
sosnowych lasów zbiorniku wodnym 

Odmuchów w Borowianach (gmina 

Krupski Młyn), w ramach świętowa-

nia Dni Krupskiego Młyna, odbyły się 
spławikowe zawody wędkarskie o Pu-

char wójta Jana Murowskiego. Zwy-
ciężył członek Koła PZW Kalety– Se-

weryn Cichoń. 
   Wynikiem 7820 pkt (7,82 kg złowio-

nych ryb) kaletański wędkarz pobił jed-

nocześnie zawodniczy rekord zbiornika! 

Gratulujemy i życzymy tradycyjnego 

„połamania kija” podczas następnych 

zmagań nad wodą.  
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W  niedzielę, 6 maja, punktualnie 

o godzinie 13.00, w Zielonej 
odbył się start biegu w ramach ogól-

noświatowej akcji „Wings for Live 

World Run”, którego podstawowym 

celem jest zbieranie funduszy na reha-

bilitację i opracowywanie metod lecze-

nia osób z urazami rdzenia kręgowe-
go.  
    Organizacją kaletańskiego biegu, już 
po raz drugi, zajęła się grupa biegowa 

„O co biega w Kaletach”, na czele          

z Mateuszem Bartochą, Bogdanem Ła-

zajem i Robertem Wręczyckim, która 

zyskała na ten cel wsparcie finansowe 

kaletańskiego samorządu oraz kilku lo-

kalnych sponsorów prywatnych.  

     Bieg odbywał się na ponad czteroki-

lometrowej pętli usytuowanej w bliskim 

sąsiedztwie górnego zbiornika wodnego 

w Zielonej. 48 zawodników przemierzy-

ło ten dystans, z różną częstotliwością, 
kilkunastokrotnie. Rekordzistą był zwy-

cięzca- Rafał Wachla z Radzionkowa, 

który przemierzył 35 kilometrów. Wśród 

kobiet najlepszym wynikiem mogła się 
pochwalić kaletanka Klaudia Radziwoń-
czyk z wynikiem 27 kilometrów. Łącz-

nie wszyscy zawodnicy przebiegli ponad 

600 km, co dało średnią około 12 kilo-

metrów na każdego startującego.  

    Bieg miał cel szczególny ale i szcze-

gólnego zawodnika. Na starcie w Kale-

tach pojawił się bowiem pan Dariusz 

Plinta z Ochab, który po wypadku rowe-

rowym mającym miejsce 13 lat temu 

został całkowicie sparaliżowany z powo-

du urazu rdzenia kręgowego w odcinku 

szyjnym. Wystartował w specjalnym 

egzoszkielecie, w którym przeszedł 638 

metrów, zanim dogonił go samochód-

meta z wirtualnej aplikacji. Olbrzymie 

samozaparcie i wola walki pozwoliły mu 

jednak na łączne przejście około 3 km. 

Na ostatnim odcinku pętli panu Darkowi 

w dotarciu na miejsce startu dopomogli 

rehabilitanci i członkowie grupy „O co 

biega w Kaletach”.  

    Imprezę, którą cały czas prowadził ze 

sceny dyrektor kaletańskiego MDK- 

Marian Lisiecki, zakończyło losowanie 

nagród. W roli losujących wystąpili bur-

mistrz miasta Klaudiusz Kandzia i prze-

wodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz 

Ptak, którzy serdecznie podziękowali 

całej grupie biegowej „O co biega w 

Kaletach” za organizację imprezy. Trze-

cia kaletańska edycja „Wings for Live” 

już za rok w maju w Zielonej.  

Wings for Live World Run po raz drugi w Zielonej   

Jacek Lubos 
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Świetny wynik mieszkańca Kalet 
 Marcin Machoń na 38 miejscu prestiżowego maratonu w Krakowie   

W  niedzielę, 22 kwietnia, z rynku 

głównego w Krakowie wystar-
tował 17-ty już PZU Cracovia Mara-

ton.  
    Na trasę liczącą 42,195 km z rynku     

w kierunku Nowej Huty i z powrotem, 

ruszyło prawie 6 tysięcy biegaczy z kil-

kudziesięciu państw całego świata.         

W tym gronie znalazł się również profe-

sjonalny biegacz z naszego miasta- pan 

Marcin Machoń.  
    Upał nie był sprzymierzeńcem uczest-

ników biegu, jednak zwycięzcy- Etiop-

czykowi Birhanu Bekele Bergowi zabra-

kło jedynie 8 sekund do pobicia rekordu 

trasy z 2009 roku. Metę przekroczył         

z czasem 2:11:34. Kolejne miejsca na 

podium zajęli Etiopczyk Aredo Tamru 

(2:12:57), i Kenijczyk Cosmas Kiyeva 

(2:14:14)- wcześniej trzykrotny zwycięz-

ca tej imprezy.  

    Marcin Machoń godnie reprezentował 

Leśny zakątek Śląska i w kategorii Open 

zajął bardzo wysokie- 38 miejsce (na 

5622 osoby, które maraton ukończyły)     

z czasem 2:52:49 poprawiając swój re-

kord życiowy o 4 minuty i 44 sekundy. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów oraz pobijania kolejnych 

"życiówek".  

Zwycięska passa trwa 

P iłkarze Unii Kalety na 

wiosnę nie zwalniają 
tempa i systematycznie, 

weekend po weekendzie, 

dopisują na konto drużyny kolejne 

trzy punkty. Nie ma przy tym znacze-

nia, czy grają na własnym stadionie, 

czy też  występują na boisku w roli 
gości. 

    14 kwietnia zawodnicy z Fabrycznej 

okazali się bezpardonowi dla gospodarzy 

w Glinicy i wygrali z Promieniem na 

wyjeździe 3:0. Tydzień później, 21 

kwietnia, rozzgromili u siebie Spartę 
Tworóg 5:0.  28 kwietnia wywieźli ko-

lejne zwycięstwo z Kochcic, pokonując 

tamtejszego Mechanika 3:1. 3 maja na 

własnym stadionie wygrali 3:1 z Ru-

chem Kochanowice, zaś 6 maja wywieźli 
3 punkty z Przystajni (3:1 z Płomie-

niem). 

   Do końca rozgrywek pozostało Unii 

jeszcze 7 kolejek. Na razie, z sześcioma 

punktami przewagi, wiedzie pewnie 

prym w ligowej stawce. 20 maja w Liso-

wie Unici zmierzą się z wiceliderem.     
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BOHATEROWIE KALETAŃSKICH ULIC 

Jan Brzechwa– poeta dziecięcej radości 

W  pobliżu dawnych budynków 

fabrycznych, kierując się ku 
Truszczycy, wjeżdżamy na ulicę Jana 

Brzechwy. Wielu z Państwa zagląda, 

zaglądało, lub w przyszłości będzie 

zaglądać na tę jedną z najmniej naje-

żonych adresami kaletańską drogę 
bardzo często. To przecież tu ma swo-
ją siedzibę umieszczone w przepięknej 

leśnej scenerii miejskie przedszkole. 
     Brzechwa i przedszkole– skojarzenie 

dość jednoznaczne i oczywiste. Któż 
bowiem nie pamięta wierszy o pomido-

rze przedrzeźniającym ogrodniczkę, 
kaczce dziwaczce, warzywnych rozmów 

na straganie czy „Akademii Pana Klek-

sa”. Niewielu jednak wie na przykład, że 

Brzechwa wiersze i bajki pisał niejako 

dorywczo, będąc wykształconym i prak-

tykującym zawodowo adwokatem, ani 

tego, że tak naprawdę wcale nie nazywał 

się Brzechwa… 

    Jan Wiktor Lesman urodził się 15 

sierpnia 1898 roku w Żmerynce na Po-

dolu (dziś Ukraina, wówczas Imperium 

Rosyjskie), w żydowskiej rodzinie inży-

niera kolejowego Aleksandra Lesmana    

i nauczycielki francuskiego Michaliny     

z Lewickich. 

   Ze względu na charakter pracy ojca– 

rodzina często podróżowała. Całe dzie-

ciństwo mały Janek spędził w głębi Ro-

sji i na wschodnich kresach dawnej 

Rzeczpospolitej.  W Chyrowie, niedale-

ko Lwowa, ukończył Zakład Naukowo– 

Wychowawczy Ojców Jezuitów, zaś po 

przeprowadzce do Warszawy rozpoczął 
studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 

Warszawskiego.   

    Jako student zapisał się na ochotnika 

do 36 Pułku Legii Akademickiej              

i w jego szeregach wziął udział w wojnie 

polsko– bolszewickiej. Później, jako 

prawnik specjalizujący się w prawie 

autorskim, stał się współzałożycielem 

Związku Autorów i Kompozytorów Sce-

nicznych (ZAiKS-u), którego radcą 
prawnym pozostał aż do wybuchu wojny 

w 1939 roku. 

    Karierę poetycką rozpoczął w wieku 

17 lat, kiedy to jego pierwsze wiersze 

wydrukowano w petersburskim  

„Sztandarze” i „Kłosach Ukraińskich”. 

W odrodzonej Rzeczpospolitej,  równo-

legle z wykonywaniem poważanej pracy 

adwokata, współpracował z warszawski-

mi kabaretami (m.in. z „Argusem” czy 

„Qui Pro Quo”). 

    Za namową dwadzieścia lat starszego  

kuzyna, poety Bolesława Leśmiana, 

przyją ł  wówczas  pseudonim 

„Brzechwa”, który oznaczał opierzoną 
część strzały. Wcześniej tworzył dla 

kabaretów pod pseudonimem „Szer-

Szeń” i „Inspicjent Brzeszczot”. W pra-

cy dla ZAiKSu i pozostałych kwestiach 

związanych z wykonywaniem zawodu 

prawnika nadal posługiwał się prawdzi-

wym nazwiskiem Lesman. 

    W 1926 roku po raz pierwszy się oże-

nił. Jego wybranką została wnuczka sio-

stry ojca– Maria Sunderland. To z tego 

małżeństwa wywodzi się urodzona         

w 1928 roku jedyna córka poety– Kry-

styna– malarka i ilustratorka książek. 

   Związek ten już wówczas był w rozpa-

dzie, ponieważ Lesman romansował     

w międzyczasie ze swoją przyszłą żoną 
Karoliną Lentową z domu Meyer. Mała 

Krystyna zobaczyć miała ojca po raz 

pierwszy dopiero na pogrzebie Bolesła-

wa Leśmiana. Miała wówczas prawie     

9 lat… 

   Do roku 1937 Brzechwa– Lesman 

pisał w zasadzie wyłącznie dla dorosłej 

publiki. W latach dwudziestych i trzy-

dziestych wydał kilka tomików wierszy. 

Spotykały się z dość chłodnym przyję-
ciem krytyków. Zarzucano mu m.in. 

zbytnie wzorowanie na wierszach in-

nych poetów, w tym Bolesława Leśmia-

na. 

    Pracę dla dzieci rozpoczął tomikiem 

„Tańcowała igła z nitką”, gdzie znalazły 

się dziś tak charakterystyczne dla niego 

wiersze, jak wspominany na wstępie 

„pomidor” czy „Na straganie”. W roku 

1939 światło dzienne ujrzała kultowa 

(jak byśmy to dziś określili) dla dzieci    

i nie tylko- „Kaczka dziwaczka”. 

    Lata okupacji, pomimo swoich ży-

dowskich korzeni, Jan Brzechwa prze-

trwał w stolicy dosyć (jak na ówczesne 

warunki) spokojnie. Co więcej– okres 

ten zaliczał się do najbardziej płodnych 

literacko w całym jego życiu. To wów-

czas napisał m.in.. „Akademię Pana 

Kleksa”.  

    Jak sam później opowiadał– prze-

trwał, bo był zakochany. Obiektem jego 

westchnień była trzecia późniejsza żona- 

Janina Serocka, natenczas mężatka, któ-

ra długo opierała się zalotom Brzechwy. 

W 1940 roku próbował się nawet otruć   
z miłości… 

    Niespełniona miłość spowodowała 

gwałtowne chudnięcie, co miało odsło-

nić semickie rysy bajkopisarza i omal 

nie przyprawiło go o śmierć. Któregoś 
razu został wyprowadzony z cukierni 

przez dwóch cywilów. Zabrali go do 

siedziby gestapo w alei Szucha. Tam 

oświadczył, że Żydem wprawdzie nie 

jest, ale mogą go rozstrzelać, gdyż wcale 

nie zależy mu na życiu. A czemu? Bo 

kobieta, którą kocha, nie chce się z nim 

związać. Niemcy odreagowali wybu-

chem śmiechu, po czym wyrzucili go za 

drzwi. Przy budce wartowniczej Brze-

chwa przypomniał sobie o zakupionym 

torciku mocca, który został na gestapow-

skim biurku. Wrócił, zastukał, przepro-

sił, zabrał. Tak niewiarygodny tupet 

zaskoczył Niemców do tego stopnia, że 

nie oponowali. 

    Po wojnie nastał okres względnej pro-

sperity dla twórców  bajek i wierszy dla 

dzieci. Do partii Brzechwa co prawda 

nie wstąpił, ale w początkowym okresie 

dosyć dobrze wpisał się w socrealistycz-

ną falę artystów.  

   Nieco bardziej krytycznym okiem 

spojrzał na rzeczywistość dopiero         

w latach pięćdziesiątych. Jako doskonale 

znający język rosyjski poświęcił się 
wówczas przekładom poematów baśnio-

wych Puszkina czy poematów Czecho-

wa. Przetłumaczył także na język polski 

„Odwilż” Ilii Erenburga. 

   W latach 1961 i 1965 napisał Brze-

chwa kontynuację  „Akademii”- 

„Podróże Pana Kleksa” i „Tryumf Pana 

Kleksa”. Zmarł 2 lipca 1966 roku w 

Warszawie i został pochowany na 

Cmentarzu Powązkowskim.       

         
 Jacek Lubos 
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Relacja ze spotkania burmistrza i radnych z mieszkańców Kalet Centrum, Jędryska, 

Truszczycy, Lubocza oraz Drutarni 

5  kwietnia odbyły się kolejne spo-

tkania burmistrza miasta Klau-
diusza Kandzi i radnych z mieszkań-

cami naszego miasta. O godzinie 17.00 

w sali widowiskowej Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach miało miejsce 

spotkanie z mieszkańcami Kalet Cen-

trum, Jędryska, Truszczycy, Lubocza. 
O godz. 19.00, burmistrz spotkał się     
z mieszkańcami Drutarni.   
 

          Spotkanie w MDK  

    Tematyką spotkania w Domu Kultury 

było m.in. dofinansowanie do zakupu 

pomp ciepła, możliwość pozyskania 

dotacji na termomodernizację dla wspól-

not mieszkaniowych, dofinansowanie 

inwestycji z zakresu likwidacji kotłowni 

węglowych i montażu źródeł ciepła opa-

lanych kotłem na biomasę typu pellet 

lub gazem typu propan butan, aktualiza-

cja miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego, stan zaawansowania 

oraz plany remontów dróg, gospodarka 

odpadami komunalnymi oraz plany bu-

dowy pływalni w Kaletach.  

    Burmistrz Miasta przedstawił miesz-

kańcom prezentację multimedialną, pod-

czas której omówił powyższe zagadnie-

nia, a także pokrótce przedstawił zadania 

i inwestycje jakie udało się zrealizować 
w ciągu ostatnich 4 lat.  

    Mieszkańcy zgłaszali uwagi m.in.      

w sprawach:  

- remontów dróg,  

- złego stanu drzew przy ul. Powstańców 

Śl.,  

- zimowego utrzymania dróg w grani-

cach administracyjnych miasta,  

- ograniczenia tonażu samochodów cię-
żarowych na ul. Sienkiewicza, 

- przebudowy przejazdu kolejowego na 

ul. 1 Maja,  

    Na spotkaniu w Miejskim Domu Kul-

tury Radę Miejską w Kaletach reprezen-

towali: przewodniczący Eugeniusz Ptak, 

Janina Perz, Irena Nowak, Grzegorz 

Krupa, Krzysztof Rogocz, Ryszard Sen-

del, Edward Drabik, Antoni Jeż i Adam 

Gabryś.  

 

        Spotkanie w Drutarni 
  Głównymi tematami, które poruszono 

na drugim spotkaniu z mieszkańcami, 

które odbyło się także 5 kwietnia           

w dzielnicy wysuniętej najbardziej na 

zachód, były kwestie, które poruszano 

wcześniej w MDK (różnego rodzaju 

dofinansowania, budowa pływalni, itp.). 

Nie zapomniano oczywiście o sprawach 

dotyczących stricte Drutarni. Mieszkań-
cy zgłaszali problemy związane z utrzy-

maniem rowów melioracyjnych, budową 
chodnika przy DW 789, wycinką lasu na 

końcu ul. 3 Maja zniszczonej w związku 

z tym drogi na odcinku gruntowym, re-

montów dróg w dzielnicy i konieczności 

dodatkowego oświetlenia ulicy Szkolnej. 

     W spotkaniu w Drutarni wziął udział 

przewodniczący Rady Miejskiej Euge-

niusz Ptak, radni Krzysztof Rogocz          

i Grzegorz Krupa oraz radny Drutarni 

Piotr Kuder.  

  

    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia dziękuje mieszkańcom za licz-

ny udział w spotkaniach.  

Marek Parys 



 

  www.kalety.pl 

(jal) 

(jal) 

Nr 5 (313) 
 

12         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

Agnieszka Kwoka 

(jal) 

M iasto Kalety po raz kolejny 

otrzymało dotację z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

na dofinansowanie zadania z prioryte-

tu 5.3. Oznakowanie ścieżek dydak-

tycznych, przyrodniczych i ekologicz-

nych. Tym razem planowane jest wy-
posażenie ścieżki przyrodniczo-

dydaktycznej pn. "Edukacyjna wyspa 

w Zielonej", znajdującej się na wyspie 

dolnego zbiornika wodnego.  

    Na ścieżce tej zamontowane zostaną 4 

komplety edukacyjnych rzeźb drewnia-

nych (ryby słodkowodne, ptaki wodne, 

wydry, bobry) wraz z ciekawymi tabli-

cami informacyjnymi. W ramach zada-

nia zostaną wydrukowane również ulotki 

o niniejszej ścieżce.  

    Na wyspę będzie można dostać się za 

pomocą kajaków lub 

rowerków wodnych.     

W celu zwiedzenia no-

wych atrakcji sprzęt 
wodny wypożyczany 

będzie nieodpłatnie. Ze 

względu na to, że wyspa 

jest siedliskiem lęgo-

wym i żerowiskowym 

zwierząt dziko żyjących, 

zwracamy się z prośbą 
do odwiedzających         

o zachowanie ciszy, aby 

nie płoszyć mieszkań-

ców tego miejsca.  

    Miasto Kalety pozyskało na ten cel 

dotację w wysokości 13.300 zł. Planuje-

my, że wyspę będzie można zwiedzać 
już w wakacje.  

Miasto Kalety otrzymało 13.300 złotych dofinansowania na wyposażenie ścieżki    
przyrodniczo-dydaktycznej pn. "Edukacyjna wyspa w Zielonej"     

B urmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia na wniosek środowisk 

sportowych został wyróżniony przez 

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warsza-

wie za wychowanie dzieci i młodzieży 

poprzez sport i rekreację. Ceremonia 

wręczenia wyróżnienia odbędzie się      
9 czerwca 2018 r., o godz. 9:30, na Ja-

snej Górze, w auli im. Ojca Augustyna 
Kordeckiego.  
    Ceremonii przewodniczyć będzie Po-

seł na Sejm RP Szymon Giżycki i odbę-
dzie się ona w trakcie spotkania z wybit-

nymi sportowcami Polskimi, w towarzy-

stwie tysiąca młodych sportowców. Pa-

tronat medialny nad uroczystością objęła 

Telewizja TVP Katowice, Gazeta Czę-
stochowska, Tygodnik Katolicki Nie-

dziela oraz Ogólnopolski Magazyn Spor-

towy Mistrz.  

Burmistrz wyróżniony       
za promowanie sportu          
i rekreacji wśród dzieci        

i młodzieży   

Miasto Kalety zgłoszone do konkursu 
 „Samorząd przyjazny energii”     

J ak poinformo-

wała Pani Elż-
bieta Karcz, Peł-

nomocnik ds. 

Kontaktów z Sa-

morządem, Miasto Kalety zostało 

zgłoszone przez TAURON Dystrybu-

cję do konkursu organizowanego 
przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i 

Rozdziału Energii Elektrycznej 

„Samorząd przyjazny energii”.  
    W ramach konkursu zostaną nagro-

dzone jednostki samorządu terytorialne-

go, które w 2017 roku podjęły znaczące 

działania wspierające: niezawodność       
i bezpieczeństwo dostaw energii elek-

trycznej, przeciwdziałanie powstawaniu 

smogu czy rozwój elektromobilności. 

Doceniona zostanie również pomoc 

energetykom w sytuacjach kryzysowych 

związanych z trudnymi warunkami at-

mosferycznymi.  

    Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowa-

no do 30 maja 2018 roku. Miasto Kalety 

zyskało uznanie Firmy Tauron za działa-

nia służące poprawie efektywności ener-

getycznej m.in. za realizację projektu 

polegającego na montażu kolektorów 

słonecznych oraz ogniw fotowoltaicz-

nych, poprawie efektywności budynku 

Urzędu Miejskiego w Kaletach udział   

w programie Gmina samowystarczalna 

energetycznie, jak również organizację 
przetargu na grupowy zakup energii 

elektrycznej, a także za podejmowanie 

inicjatyw mających na celu ograniczenie 

niskiej emisji.  

W ypełniając założenia i ideę 
funkcjonowania Ichtioparku, 

Miasto Kalety kolejny raz zarybiło 
staw na jego terenie.  
    Do zbiornika wpuszczonych zostało 
pod koniec miesiąca kwietnia 370 kg 

karpi, 50 kg linów oraz 30 kg amurów, 
które już niedługo będą atrakcją dla na-
szych mieszkańców próbujących swoich 

sił w wędkarstwie. Następne zarybianie 
zbiornika wodnego w kaletańskim parku 

tematycznym planowane jest na czer-
wiec br.  

Wiosenne zarybianie Ichtioparku  
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Jan Potempa 

(jal) Jacek Lubos 

Remont chodników  
na terenie Zespołu Szkół  
i Przedszkola w Miotku  

W zorem poprzednich lat Miasto 

po raz kolejny zainwestuje        
w infrastrukturę Zespołu Szkół              

i Przedszkola w Miotku. Po termomo-

dernizacji, wykonaniu ogrodzenia, 

budowie boiska wielofunkcyjnego oraz 

gruntownym remoncie klatek schodo-

wych nadszedł czas na prace remonto-
we przy obejściu obiektu.  
    Trwa remont chodników i innych 

utwardzonych powierzchni na terenie 

Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach 

Miotku. Stan techniczny brukowanych 

powierzchni na terenie zespołu zagrażał 

już bezpieczeństwu korzystających z nich 

osób.  

W  dniu 23 kwietnia odbył się 
odbiór końcowy robót związa-

nych z wykonaniem tegorocznego eta-
pu przebudowy odcinka drogi gmin-

nej ul. Dębowej w Kaletach Truszczy-

cy. Był to już 5 etap. Wykonawcą ro-

bót było Przedsiębiorstwo: HUCZ Sp. 

z o.o. Sp. komandytowa z Boronowa.
  

    W odbiorze poza przedstawicielami 

Urzędu Miejskiego w Kaletach, na czele 

z Panem Burmistrzem, uczestniczył 

sekretarz Nadleśnictwa Świerklaniec 

Mirosław Machoń, Wykonawca robót      

i inspektor nadzoru inwestorskiego.  

    W tym roku przebudowę – remont 

drogi prowadzono w odcinku od 2. ślu-

zy na rzece Mała Panew do skrzyżowa-

nia z drogą leśną przy Leśniczówce 

Truszczyca. Tym samym Truszczyca 

została skomunikowana z Kaletami dro-

gą o nawierzchni z asfaltobetonu. 

    Koszt tegorocznego etapu robót brut-

to wraz z dokumentacją projektową          
i nadzorem inwestorskim wynosi 

265.000 zł, w tym 119 tys. zł współ-

udział Nadleśnictwa Świerklaniec. Na-

tomiast koszt ogółem, całości dotych-

czas wykonanych robót wraz z doku-

mentacją i nadzorami wyniósł: 

1.127.000 zł, w tym Nadleśnictwo 

Świerklaniec dołożyło 319 tys. zł.  

Truszczyca połączona z Kaletami drogą asfaltową  

W dniu 27 kwietnia odbył się odbiór 

końcowy robót związanych z moderni-
zacją ulicy Sienkiewicza w Kaletach. 

Wykonawcą  robót była Firma 

„DOMAX” z Boronowa pana Arka-

diusza Mika. Zakres prac obejmował 

m.in.: częściową wymianę krawężni-

ków, regulację pokryw studni rewizyj-
nych i wpustów ulicznych oraz wyko-

nanie nowej nakładki z mieszanek mi-

neralno – bitumicznych na całej po-

wierzchni jezdni.  

     W odbiorze uczestniczył burmistrz 

Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, radni 

Rady Miejskiej: Janina Perz, Kazimierz 

Złotosz i Grzegorz Krupa, a także przed-

stawiciel Wykonawcy robót i inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Koszt remontu 

ulicy Sienkiewicza wynosi 229 tys. zł.  

Modernizacja drogi  
gminnej ul. Sienkiewicza  

w Kaletach zakończona     

Jan Potempa 

Z  przyjemnością informujemy, iż 
Miasto kalety, już po raz drugi     

w historii, nominowane zostało do 

nagrody „MARKA ŚLĄSKIE” w ka-

tegorii „Turystyka i rekreacja”.  
    Wniosek o przyznanie naszemu mia-

stu tego prestiżo-

wego wyróżnienia 

złożyło do  Kapi-

tuły Konkursu        

w siedzibie Regio-

nalnej Izby Prze-

mysłowo– Han-

dlowej w Gliwicach Stowarzyszenie 

Polskie Miasta Cittaslow na czele z pre-

zesem Jackiem Kostką– burmistrzem 

Górowa Iławieckiego.   

Miasto Kalety nominowane przez Stowarzyszenie 
Polskie Miasta Cittaslow  

do nagrody „MARKA ŚLĄSKIE”! 
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Małgorzata Mazur 

Z achęcamy wszyst-

kie osoby posiada-
jące Kartę Dużej Ro-

dziny w formie trady-

cyjnej do złożenia 

wniosku o przyznanie 

elektronicznej formy Karty tj. aplika-

cji mKDR. Aplikacja pozwoli szybciej 
i łatwiej wyszukać interesujące zniżki 

oraz poinformuje o nowych ofertach. 

Dzięki geolokalizacji aplikacja ułatwi 

posiadaczowi Karty znalezienie Part-

nerów oferujących zniżki w pobliżu 

miejsca, w którym się znajduje. 
    W przypadku osób, które miały przy-

znane Karty lub złożyły wniosek o tra-

dycyjną formę Karty Dużej Rodziny 

przed dniem 31 grudnia 2017 roku, przy-

znanie Karty elektronicz-

nej będzie bezpłatne jeżeli 

złożą wniosek do dnia 31 

grudnia 2019 roku. Po 

upływie tego czasu opłata 

za przyznanie elektronicz-

nej formy Karty wynosić 
będzie 9,21 zł.     W przy-

padku gdy rodzina wielo-

dzietna nie posiada jeszcze Kart Dużej 

Rodziny przyznanie Kart w obu formach 

równocześnie tj. tradycyjnej i elektro-

nicznej jest bezpłatne. Jednak jeśli nowa 

rodzina złoży wniosek o przyznanie Kar-

ty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, 

a następnie po jej przyznaniu złoży 

wniosek o dodatkową formę Karty, do 

wniosku musi załączyć dowód wniesie-

nia opłaty za dodatkową formę Karty    

w kwocie 9,21 zł za każdą Kartę. 
    Wnioski o przyznanie dodatkowej 

formy Karty dostępne są w biurze 

MOPS – Dział Świadczeń Rodzinnych    

i Funduszu Alimentacyjnego (biuro nr 1, 

parter budynku UM). 

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny – Aplikacja mKDR   

W  czwartek 19 kwietnia 2018 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miej-
skiego w Kaletach odbyła się zwołana 

w trybie nadzwyczajnym, XXXVI 

sesja Rady Miejskiej w Kaletach, któ-

rej przewodniczył Eugeniusz Ptak - 

przewodniczący Rady Miejskiej.  
    W obradach udział wzięło 14 radnych, 

co przy 15 osobowym składzie Rady 

Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-

wania prawomocnych uchwał. 

W trakcie obrad radni podjęli następują-
ce uchwały:  

Nr 275/XXXVI/2018 w sprawie nieod-

płatnego nabycia nieruchomości. 

Nr 276/XXXVI/2018 w sprawie podzia-

łu Miasta Kalety na stałe obwody do 

głosowania.  

Nr 277/XXXVI/2018 w sprawie zmian 

budżetu Miasta Kalety na 2018 rok. 

Nr 278/XXXVI/2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2018-2029.  

Nr 279/XXXVI/2018 w sprawie zmiany 

uchwały Nr 238/XXXII/2017 Rady 

Miejskiej w Kaletach z dnia 23 listopada 

2017 r.  

Sprawozdanie z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

Renata Czudaj 

Miasto przejmie 27 mieszkań zakładowych  

W  dniu 16 kwietnia br. do Bur-

mistrza Miasta Kalety wpły-

nęło pismo od Kaletańskich Zakładów 

Celulozowo-Papierniczych w likwida-

cji zawierające propozycję nieodpłat-

nego przekazania na rzecz Gminy Ka-

lety 27 lokali mieszkalnych wraz           

z prawem użytkowania wieczystego 

gruntu, położonych w budynkach wie-

lorodzinnych należących do KZCP.  

    Proponowane do przekazania miesz-

kania są położone w następujących bu-

dynkach: 

- przy ul. Lublinieckiej nr 4- 7 mieszkań, 
- przy ul. Lublinieckiej nr 8 - 2 mieszka-

nia, 

- przy ul. Lublinieckiej nr 10 - 3 miesz-

kania, 

- przy ul. Fabrycznej nr 1 – 4 mieszka-

nia, 

- przy ul. Fabrycznej nr 3 – 4 mieszka-

nia, 

- przy ul. Fabrycznej nr 5 – 3 mieszka-

nia, 

- przy ul. Fabrycznej nr 9 – 2 mieszka-

nia, 

- przy ul. Fabrycznej nr 11 – 1 mieszka-

nie, 

- przy ul. Konopnickiej nr 1 – 1 mieszka-

nie. 

    Wniosek obejmuje mieszkania, któ-

rych lokatorzy dotychczas nie wykupili 

na własność. Mieszkania są zasiedlone. 

Jedno mieszkanie w budynku przy ul. 

Lublinieckiej 4 jest pustostanem. Przeka-

zanie wyżej wymienionych lokali miesz-

kalnych nastąpi, nie jak dotychczas prak-

tykowano, na podstawie Ordynacji po-

datkowej, lecz na podstawie ustawy        

z dnia 12 października 1994 r. o zasa-

dach przekazywania zakładowych bu-

dynków mieszkalnych przez przedsię-
biorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1381). Mając na względzie oczeki-

wania społeczne i dobro lokatorów tych 

mieszkań Burmistrz Miasta Kalety na  

majowej sesji Rady Miejskiej w Kale-

tach przedstawił radnym projekt uchwa-

ły dotyczący przejęcia tych mieszkań 
przez gminę. 

Izabela Rapczyńska 

"Rodzinne Grzybobranie" 
produktem lokalnym  

L okalna 

Grupa 
D z i a ł a n i a 

Leśna Kra-

ina Górne-

go Śląska 

r o z s t r z y -

gnęła kon-
kursu na 

”Pomysł na 

produkt lokalny". Konkurs został zre-

alizowany w ramach projektu współ-

pracy "Stwórzmy Razem Markę Lo-

kalną" realizowanego przez Stowarzy-
szenie LGD "Leśna Kraina Górnego 

Śląska" oraz LGD "Brynica to nie 

granica".  

    Miło nam poinformować, że w katego-

rii “Dziedzictwo kulturowe” laureatem 

zostało Rodzinne Grzybobranie, jakie 

organizowane jest co roku w naszym 

mieście przez Stowarzyszenie Nasze 

Kalety. Serdecznie gratulujemy!  

Agnieszka Kwoka 
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FESTYN PARAFIALNY 
– ŚWIĘTO RODZINY 

MIOTEK, 1-3 CZERWCA 2018 r.  

Program: 

1 czerwca, piątek 
ŚWIĘTO MŁODZIEŻY 

18.00  Msza Św. na rozpoczęcie Święta Parafialnego  
19.30 Koncert Magdy Anioł z zespołem 

20.30 Kino letnie w Kaletach. Projekcja filmu. 
 

2 czerwca, sobota 
ŚWIĘTO RODZINY 

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia  
(kościół w Miotku) 

15.30 Start BIEGU PAPIESKIEGO z Miotka do kościoła św. Jana Pawła II           
w Dyrdach 

- powitanie uczestników, kawa, ciasto, napoje 
- liczne gry i zabawy dla dzieci, dmuchane zamki, wata cukrowa 

- Nabożeństwo czerwcowe z prelekcją 
- rozdanie dyplomów, statuetek, cennych nagród 

- ognisko, grill i zabawa taneczna z zespołem „My”  
Bogusława Uliczki  

 

3 czerwca, niedziela 
ŚWIĘTO DZIECI 

7.30, 10.00 I 15.30  Msze św. w kościele. 
16.30– zabawy w dla dzieci w ogrodzie probostwa 

16.45– występ ILUZJONISTY TMASZA KLABISA– uczestnika programu  
„Mam Talent” 

17.30 -występ Miejskiej Orkiestry Dętej z mażoretkami INEZ 
18.00—przemówienie Ks. Proboszcza i Burmistrza Miasta  
18.30 Zabawa z zespołem „EXIT” Franciszka Ogrodnika 

- ciasto, kawa, napoje, grill 
- możliwość zakupu cegiełek wspierających remont kościoła w Miotku   

- losowanie nagród 
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VII  ŚWIĘTO ZIELONEJ 
SOBOTA, 9 czerwca 2018 r.,  

Miejsce Imprezy: Promenada Żeglarska  
pomiędzy zbiornikami wodnymi (wylot ulicy Owocowej) 
Organizatorzy: Miasto Kalety, Miejski Dom Kultury w Kaletach,  

Ośrodek Wypoczynkowy „Zajazd u Rzepki”- Józef Rzepka 
Program: 

08.00 Zawody  wędkarskie o „Puchar Zielonej” 
11.00 Rajd nordic walking „Zieloną Pętlą”  
13.00 Turniej siatkówki plażowej drużyn  

niezrzeszonych ZIELONA CUP 
14.00 Rajd rowerowy „Zieloną Pętlą”   

16.00 Zawody kajakowe 
18.30 Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej i pokaz taneczny grupy mażoretek INEZ 

19.00-23.00 Zabawa taneczna przy muzyce zespołu EXIT 

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

W dniach 18-20 maja odbędą się XX Dni kalet. 

W dniach 1-3 czerwca odbędzie się święto parafialne– Festyn w Miotku 

9 czerwca odbędzie się VII Święto Zielonej. 


