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Historyczny moment - podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Klastra Energii 
„Śląskich Zielonych Gmin” 

W  dniu 27 października w Urzędzie Miejskim w Kale-
tach, podpisano list intencyjny inicjujący powstanie 

Klastra Energii „Śląskich Zielonych Gmin”. Dokument 
podpisały następujące strony: Gmina Boronów reprezento-
wana przez Wójta Krzysztofa Bełkota, Gmina Koszęcin 
reprezentowana przez Wójta Zbigniewa Seniówa, Miasto 
Kalety reprezentowane przez Burmistrza Klaudiusza Kan-
dzię, Miasto Miasteczko Śląskie reprezentowane przez Bur-
mistrza Michała Skrzydło oraz Miasto Woźniki reprezento-
wane przez Burmistrza Michała Aloszko.  
     Klaster energii to porozumienie cywilnoprawne, którego 
celem jest tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycz-
nych - uczestnicy klastra produkujący energię mogą ją sprzedać 
bezpośrednio innym uczestnikom klastra, co znacząco obniża 
koszty. Ponadto, klaster energii to szansa na uzyskanie dodat-
kowych źródeł finansowania z programów skierowanych spe-
cjalnie dla takich inicjatyw. Formuła klastra jest otwarta            
i w przyszłości można będzie go powiększyć m.in. o osoby 
fizyczne oraz osoby prawne (np. firmy).  
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Ewa Mikołajewska- Haiska 

M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach 
informuje, iż w przypadku gdy pod jednym ad-

resem zamieszkania, zamieszkuje więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe, przysługuje wówczas tylko 
jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw 
domowych zamieszkujących pod tym adresem, zgod-
nie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 
2022 r. (Dz. U.   z 2022 r., poz.1692 ze zm.) 
    W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglo-

wego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten 
sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, 
który złożył wniosek jako pierwszy. Natomiast pozostałe wnioski pozostawia 
się bez rozpoznania. 

Informacja w sprawie DODATKU WĘGLOWEGO PODZIĘKOWANIE 

Burmistrz miasta Klaudiusz 
Kandzia składa serdeczne  

podziękowania kaletańskiemu 
Kołu PZW, a w szczególności   

Panu Adrianowi  
Czeluśniakowi  

za nieodpłatny remont dachu   
na wypożyczalni sprzętu  

wędkarskiego w Ichtioparku. 

W ypłata dodatków dla gospodarstw domowych 
na pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny 

rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG i olej opałowy 
jest zadaniem zleconym Gminie Kalety i jego realiza-
cja jest uzależniona od środków Wojewody Śląskiego 
przekazywanych gminie.  
    Gmina Kalety złożyła zapotrzebowanie na ww. środki 
w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia 
dzisiejszego (9.11.2022 r.) ich nie otrzymała, co unie-

możliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych.  
   Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych 
nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyję-
ciu ich do planu finansowego. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w przy-
padku ewentualnych opóźnień.  

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kaletach w sprawie wypłaty dodatków  

za opał inny niż węgiel  

Kolejne wyróżnienie w konkursie „Zielone Czeki” dla naszego Miasta 

W ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach przyznał Miastu Kalety wyróżnienie w kon-

kursie Zielone Czeki 2022 w kategorii Inwestycja proekologiczna 
roku.  
    Konkurs organizowany jest 
corocznie przez WFOŚiGW         
w Katowicach z okazji Dnia Zie-
mi. Kapituła doceniła nasze Mia-
sto za przedsięwzięcie ekologicz-
ne mające na celu wykonanie 
zabiegów pielęgnacyjnych kale-
tańskich pomników przyrody: 
Cisa Donnersmarcka oraz Alei 
Dębów w Truszczycy. Wyróżnie-
nie odebrał burmistrz Miasta Ka-
lety Klaudiusz Kandzia z rąk 
prezesa WFOŚiGW w Katowi-
cach Tomasza Bednarka.  

Agnieszka Kwoka 

Sz anowni Państwo, 27 października 2022 
roku Sejm uchwalił ustawę umożliwiają-

cą samorządom sprzedaż węgla po preferencyj-
nej cenie. Z uwagi na duże zainteresowanie 
możliwością zakupu tańszego węgla za pośred-
nictwem samorządu informuję, iż podjąłem 
decyzję o włączeniu się Miasta Kalety do tego 
programu.  
     Gospodarstwo domowe będzie miało prawo 
do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony 
węgla w tym roku oraz kolejnej 1,5 tony po       
1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samo-
rządu, mieszkańcy mogą składać do gminy 
wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie to 
jest dostępne dla osób, które są uprawnione do 
dodatku węglowego, a nie nabyli paliwa na se-
zon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 
2.000 zł za tonę. 

Informacja o sprzedaży węgla     
za pośrednictwem samorządu 



 

www.kalety.pl 

Listopad 2022               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety            3 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

Wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci  
Śp.  Marii Mnich 

wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Kaletach, najstarszej mieszkanki miasta  
składają: 

burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 

Wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci  
Śp. Anny Grund 

najstarszej mieszkanki miasta Kalety 
składają: 

burmistrz Klaudiusz Kandzia  
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 

Wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci  
Śp. Julii Machury 

pracownika Urzędu Miejskiego w Kaletach 
składają 

burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 
kierownik MOPS Ewa Mikołajewska- Haiska wraz z pracownikami, 
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 

13 października odbyło się pasowanie na ucznia dzieci z klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza .          

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  
Śp. Jerzego Złotosza 

byłego druha OSP Kalety 
Rodzinie, a także braciom– Henrykowi Złotoszowi- prezesowi OSP Kalety  

i Kazimierzowi Złotoszowi– radnemu miasta Kalety  
składają: 

burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 

6 października, w Urzędzie Miejskim, odbyło się spotkanie burmistrza Klaudiusza Kandzi z uczestnikami projektu Erasmus+. 

8 października przebywała w Kaletach delegacja miasta Ustroń. 

17 października, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, odbył się konkurs wiedzy ekologicznej. 

19 października, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,  pani Halina Ulfik odebrała z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty 
nagrodę Ministra Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

20 października w mieście partnerskim Vitkov wybrano nowego starostę. Został nim Jakub Cihlář . 

20 października miało miejsce pasowanie na ucznia w Zespole Placówek Oświatowych w Kaletach– Miotku. 

27 października, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach, odbyły się konsultacje dla naszych mieszkańców dotyczące możli-
wych form dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. 

27 października, w restauracji „Figaro”, miała miejsce uroczystość uhonorowania par, które przeżyły ze sobą w związku małżeń-
skim 50 i 60 lat. 

27 października w Urzędzie Miejskim podpisano list intencyjny inicjujący powstanie Klastra Energii „Śląskich Zielonych Gmin”. 

Wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci  
Śp. Henryka Mrozika 

byłego pracownika kaletańskich wodociągów, składają: 
burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 
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Agnieszka Kwoka 

10 lat współpracy partnerskiej Kalet z Ustroniem 

W  związku z przypadającą na 2022 
rok dziesiątą rocznicą współpra-

cy Miast Partnerskich Ustronia      i 
Kalet w naszym mieście gościła delega-
cja przedstawicieli Rady Miejskiej z 
Przewodniczącym Marcinem Janikiem 
wraz z Burmistrzem Ustronia Przemy-
sławem Korczem.  
    W sobotę na sali sesyjnej kaletańskiego 
magistratu odbyła się wspólna konferen-
cja, w której m.in. uczestniczyli Burmistrz 
Ustronia, Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Ustroniu wraz z radnymi, a także przed-
stawiciele kaletańskiej rady z Przewodni-
czącą Janiną Perz na czele oraz Burmi-
strzem Klaudiuszem Kandzia  
    Konferencja miała na celu podsumowa-
nie dziesięcioletniej współpracy, omówie-
nie możliwości pozyskania środków euro-
pejskich na rozwoju turystyki, a także 
działań na kolejne lata współpracy part-
nerskiej obydwu miast. W trakcie wizyty 
studyjnej nasi goście mieli również okazję 
odwiedzić kaletańskie atrakcje turystycz-

ne takie jak Ichtiopark wraz z pasieką 
edukacyjną, tor rolkowy, zbiorniki wodne 
w Zielonej oraz stanice rowerowe. Dele-
gacja zwiedziła także farmę fotowolta-
iczną na terenie Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków w Kaletach.  

Uczniowie z Grecji, Portugalii i Włoch  

W  czwartek, 6 października, w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Kaletach odbyło się spotkanie Burmi-

strza Klaudiusza Kandzi z uczestnikami projektu Erasmus+.  
     Około trzydziestoosobowa grupa uczniów z Grecji, Portugalii 
i Włoch przebywała w naszym mieście w ramach realizacji przez 
Szkołę Podstawową nr 1 w Kaletach projektu partnerskiego. 
Głównym jego celem jest zwiększenie świadomości na temat 
kluczowej roli empatii społecznej w życiu uczniów i ich przy-
szłej pracy w globalnym i wielokulturowym społeczeństwie.  

Agnieszka Kwoka 

Po  raz kolejny w tym roku zarybiono staw na terenie 
kaletańskiego parku tematycznego Ichtiopark. 

Wszystko po to, aby wypełnić założenia i ideę funkcjonowa-
nia tego miejsca. Do zbiornika wpuszczono aż 750 kg karpi, 
240 kg pstrągów, 120 kg leszczy, 100 kg amurów i 40 kg pło-
ci. Ryby już wiosną będą atrakcją dla naszych mieszkańców 
próbujących swoich sił w wędkarstwie.  
     Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia serdecznie dzię-
kuje wszystkim członkom kaletańskiego PZW za aktywną dzia-
łalność i pomoc w prawidłowym utrzymywaniu stanu ekosyste-
mu stawu w Ichtioparku.  

Jesienne zarybianie Ichtioparku 

Agnieszka Kwoka 



 

www.kalety.pl 

Marek Parys 

Listopad 2022               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety           5 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

(jal)
) 

Agnieszka Kwoka 

Szkoły o profilu wojskowym obozowały w Zielonej 

U czniowie pierwszej klasy Oddziału Przygoto-
wania Wojskowego Zespołu Szkół w Rybniku 

przebywali na początku października na kilkudnio-
wym obozie w Zielonej. Młodzi kadeci uczyli się 
sztuki kamuflażu, rozpoznania topografii terenu, 
przygotowywania okopów, a także rozwijali tężyznę 
fizyczną poprzez udział w ćwiczeniach kondycyj-
nych. To już drugi turnus takiego obozu na terenie 
naszego miasta w tym roku.  
    11 października burmistrz Klaudiusz Kandzia od-
wiedził uczestników szkolenia, gdzie miał okazję 
wziąć udział w odprawie kadetów. Uczniom życzył 
owocnego zdobywania wiedzy oraz miłego pobytu      
w naszym mieście.  

Pasowania na ucznia w Publicznej oraz w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza  
w Kaletach oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Kaletach- Miotku 

13  października odbyło się pasowa-
nie na ucznia dzieci  z klasy I 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Kaletach. 
Uroczystość miała miejsce w sali wido-
wiskowej Miejskiego Domu Kultury.   
W tym wyjątkowym dla pierwszoklasi-
stów dniu towarzyszyli im rodzice,         
a także zaproszeni goście, burmistrz 
miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach 
Janina Perz oraz przewodnicząca Ko-
misji Oświaty Irena Nowak.  
     Po części artystycznej dyrektor pla-
cówki Krzysztof Lisiecki wraz z burmi-
strzem miasta Klaudiuszem Kandzia do-
konali uroczystego pasowania na ucznia. 

Burmistrz złożył najlepsze życzenia dla 
młodych adeptów szkoły oraz przekazał 
na ręce wychowawców klas radioodtwa-
rzacz, który posłuży im jako pomoc dy-
daktyczna podczas zajęć dydaktycznych. 
Nowymi uczniami Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kaletach zostało 51 dzie-
ci.  
   20 października podobna uroczystość 
odbyła się w Zespole Placówek Oświato-
wych w Kaletach Miotku, 25 dzieci z kla-
sy pierwszej oficjalnie zostało pasowa-
nych na uczniów Szkoły Podstawowej. 
Ceremonia rozpoczęła się występami arty-
stycznymi dzieci, po których dyrektor 
placówki p. Bożena Dziuk dokonała uro-
czystego pasowania na ucznia.  

     W tym szczególnym dla pierwszoklasi-
stów wydarzeniu oprócz rodziców udział 
wzięli również zaproszeni goście: Bur-
mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina 
Perz, wiceprzewodniczący Alojzy Rupik 
oraz przewodnicząca Komisji Oświaty 
Irena Nowak. Burmistrz Miasta Klaudiusz 
Kandzia złożył najserdeczniejsze życzenia 
dla młodych adeptów szkoły oraz przeka-
zał na ręce wychowawcy radioodtwa-
rzacz, który posłuży jako pomoc dydak-
tyczna dla uczniów klasy pierwszej. 
  



 

www.kalety.pl 

Agnieszka Kwoka 

Nr 11 (367)  6         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                              MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

MATERIAŁÊPŁATNY MATERIAŁÊPŁATNY 

Agnieszka Kwoka 

Podsumowanie pierwszego sezonu działalności kaletańskiego  
Centrum Informacji Turystycznej 

Za  nami pierwszy sezon działalno-
ści kaletańskiego Centrum In-

formacji Turystycznej na Małym Ryn-
ku. Od czasu jego uruchomienia, szcze-
gólnie w okresie wakacyjnym, ruch tu-

rystyczny był szczególnie wzmo-
żony. Gościliśmy u nas przede 
wszystkim turystów z aglomera-
cji śląskiej (Piekary Śląskie, By-
tom, Gliwice i Tarnowskie Gó-
ry) . 
    W Centrum można było zasię-
gnąć informacji nie tylko na temat 
atrakcji jakie warto zobaczyć        
w Kaletach, ale także nabyć pa-
miątki, informatory, mapki, gad-
żety, a w ostatnim czasie także 
znaczki turystyczne z Cisem Don-
nersmarcka. Te ostatnie cieszyły 
się bardzo dużą popularnością. 
Warto tutaj podkreślić, że po ko-

lekcjonerskie, drewniane znaczki przyje-
dżali do naszego miasta nawet turyści        
z Lądka Zdroju oraz Kudowy Zdroju.  
     Strzałem w dziesiątkę okazała się rów-
nież plenerowa kawiarenka, w której ser-

wowana była naszym Seniorom bezpłatna 
kawa ze słodkim poczęstunkiem. Za cały 
okres działalności Centrum wydano ich 
prawie 800! Świadczy to o rosnącej popu-
larności tego miejsca, a także dowodzi, że 
kawiarenka jest miejscem, gdzie Seniorzy 
chętnie i często spotykają się ze swoimi 
znajomymi.  
     Od nowego sezonu turystycznego Cen-
trum Informacji Turystycznej na bieżąco 
będzie zwiększać swój asortyment pamiąt-
kowy. Oprócz funkcji, którą pełniła do-
tychczas, w miejscu tym powstanie także 
punkt wypożyczalni rowerów. Będzie to 
wygodne przede wszystkim dla turystów 
odwiedzających nasze miasto. Kaletańskie 
Centrum Informacji Turystycznej wznowi 
swoją działalność od maja przyszłego 
roku i czynne będzie aż do końca wrze-
śnia. Do zobaczenia!  

M iło nam poinformować, że 19 października 2022 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Pani Halina    
Ulfik, wieloletni nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach, odebrała z rąk Śląskiego Kuratora 

Oświaty nagrodę Ministra Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej  i wychowawczej.  
     Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia serdecznie gratuluje Pani Halinie Ulfik tak zaszczytnego wyróżnienia oraz życzy 
kolejnych sukcesów oraz wiele satysfakcji i radości  z pracy z najmłodszymi.  

Wieloletni nauczyciel PSP nr 1 z nagrodą Ministra Oświaty 

 

 ODWIEDŹ I POLUB NAS NA Fb! 
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Sandra Świętek 

 

Marek Parys 

Konkurs wiedzy ekologicznej 

17  października po raz pierwszy 
odbył się konkurs wiedzy ekolo-

gicznej organizowany w ramach pro-
jektu LIFE. „Śląskie. Przywracamy 
błękit”.  
    Konkurs był skierowany do szkół pod-
stawowych z terenu Miasta Kalety. Celem 
konkursu było kształtowanie świadomości 
ekologicznej oraz właściwych postaw 
młodzieży wobec środowiska przyrodni-
czego, budzenie i rozwijanie zaintereso-
wań przyrodniczych oraz popularyzacja 
problematyki ekologii w aspekcie skutecz-
nego przeciwdziałania zanieczyszczeniu   
i degradacji środowiska.  
     Test przeprowadzony był w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy 4-5 oraz    
6-8. Pierwsza grupa zmagała się z 40 py-
taniami, natomiast druga z 45 pytaniami. 
Zawierał pytania związane z szeroko poję-
tą ekologią, a także  z  ochroną  i  kształto- 

waniem środowiska zawartych w podsta-
wach programowych innych przedmiotów 
szkół podstawowych, zwłaszcza geografii, 
biologii i chemii.  
   W dalszym etapie uczestnicy konkursu 
musieli cierpliwie czekać na ogłoszenie 
wyników, które odbyło 24.10.2022 r.,  
   Laureatami konkursu wiedzy ekologicz-
nej zostali: 
PSP nr 1 w Kaletach: 
Kategoria klas IV– V 
1 miejsce: klasa 5a 
2 miejsce: klasa 5b 
3 miejsce: klasa 5c 
  

Kategoria klas VI– VIII 
ZSiP w Kaletach-Miotku: 
1 miejsce: klasa 8 
2 miejsce: klasa 7 
3 miejsce: klasa 6 
  
PSP nr 1 w Kaletach: 
1 miejsce: klasa 8a 
2 miejsce: klasa 8d 
3 miejsce: klasa 8b 
 
    Wręczenie nagród miało miejsce pod-
czas obchodów „Święta Drzewa” w dniu 9 
listopada br.  

W  roku szkolnym 2022/2023 ucz-
niowie kaletańskich szkół pod-

stawowych po raz kolejny będą mogli 
wyjechać na wycieczki szkolne dofinan-
sowane z programu „Poznaj Polskę”.  
    Przedsięwzięcie Ministra Edukacji           
i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią 
Polskiego Ładu. Przedmiotem przedsię-
wzięcia jest wsparcie organów w realiza-
cji zadań mających na celu uatrakcyjnie-
nie procesu edukacyjnego dzieci i mło-
dzieży poprzez umożliwienie im pozna-
wania Polski, jej środowiska przyrodni-
czego, tradycji, zabytków kultury i histo-
rii oraz osiągnięć polskiej nauki.  
      Na realizacje programu Miasto pozy-
skało 70 000 zł. Z tych środków będą 
zorganizowane 3 wycieczki 3-dniowie dla 
uczniów klas IV-VIII oraz pięć wycieczek 

jednodniowych dla uczniów klas I-III.    
W ramach wycieczek edukacyjnych ucz-
niowie będą odkrywali bogactwo przyrod-
nicze, historyczne i kulturalne naszego 
kraju.  
Uczniowie odwiedzą m.in. takie miejsca 
jak:  
• Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,  
• Zamek Królewski w Warszawie,  
• Łazienki Królewskie w Warszawie,  
• Kraków – historyczny zespół miasta,  
• Zamek Królewski na Wawelu,  
• Centrum Nauki i Zmysłów, Kraków,  
• Muzeum Narodowe w Krakowie,  
• Kopalnia soli w Wieliczce , 
• Zespół staromiejski ze średniowiecznym 
systemem fortyfikacji, Paczków,   
• Kopalnia złota, Złoty Stok,  
• Skansen w Nowym Sączu,  
• Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Wadowicach,  
• Park Nauki i Rozrywki Krasiejów,  
• Muzeum Górnośląski Park Etnograficz-
ny w Chorzowie  
• Gliwice - radiostacja  

Uczniowie kaletańskich szkół wyjadą  
na wycieczki w ramach programu  

"Poznaj Polskę" 

W mieście partnerskim  
Vitkov wybrano nowego 

Starostę 

20  października 2022 r., w naszym 
partnerskim mieście Vitkovie     

w Czechach, wybrano nowego Starostę 
tego miasta. Został nim Jakub Cihlář.  
    Tym samym, z pełnienia funkcji Staro-
sty ustępuje Pavel Smolka, który sprawo-
wał ten urząd od 24 lat. Burmistrz Miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia serdecznie 
dziękuje byłemu Staroście za dotychcza-
sową, owocną współpracę, a nowemu 
włodarzowi miasta składa gratulacje         
i życzy wielu sukcesów i satysfakcji         
z pełnionej funkcji. 
  

Nowy starosta 
Vitkova 
Jakub Cihlář 
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Nadmorski plener poetycki 

M iędzy 14 czerwca a 24 czerwca 
2022 roku odbywał się plener 

literacki i teatralny w ramach X Koło-
brzeskiej Nocy poetów oraz XV-lecia 
Nadmorskich Spotkań Literackich         
i Teatralnych w Kołobrzegu. 
W części artystycznej prezentował swój 
program pod nazwą „Ach Panie Pano-
wie”,oraz prowadził przez dwa dni warsz-
taty literackie dla przybyłych poetów         
z różnych stron Polski profesor Stanisław 
Górka. Profesora Górkę pamiętamy          
z serialu PLEBANIA emitowanego          
w latach 2000-2012.  
    Na warsztatach literackich z profeso-
rem Górką miałam przyjemność spotkać 
się już dwukrotnie. Przed nim takie war-
sztaty poprowadził u nas w Kaletach nasz 
wspaniały Marek Bielecki. Każdy z nich 
prowadził je inaczej. 
    Ja, oraz początkująca poetka kaletańska 
Agata Kostka, uczestniczyłyśmy przez 10 
dni w plenerze literackim. Poeci, którzy 
od wielu lat spotykają się i są członkami 
Stowarzyszenia Autorów Polskich           

w Kołobrzegu otrzymali List 
Gratulacyjny od Pani Anny 
Mieczkowskiej , która jest Prezy-
dentem Kołobrzegu. Były 
życzenia, symboliczny kwiatek 
oraz zdjęcia pod ścianką 
kołobrzeską. 
    21 czerwca razem z poetą 
Henrykiem Kamińskim udało 
nam się dostać do siedziby pani 
prezydent na krótką rozmowę. 
Podziękowałyśmy za Listy Grat-
ulacyjne  i zostawiłyśmy z Agatą 
Kostka gadżety reklamujące 
nasze miasto Kalety. Oczywiście 
zdjęcie pod prezydencką ścianką było 
obowiązkowe. 
     Agatka Kostka zdobyła serca organi-
zatorów i poetów tam przyjeżdżających 
co roku. 
     Oczywiście z banerem naszego miasta 
reklamowałyśmy Kalety w Kołobrzegu, 
co dokumentujemy na zdjęciach. Podczas 
sesji djęciowej na plaży i przy Pomniku 
Kołobrzeskiej Sanitariuszki zatrzymywali 

się przechodnie, którzy uśmiechem             
i miłym machaniem ręki popierali naszą 
inicjatywę. 
     Dziękujemy Panu Burmistrzowi  Klau-
diuszowi Kandzi za miły i przyjazny gest 
wobec Pani Prezydent Anny Mieczkow-
skiej- przekazanie materiałów, które 
promują Miasto Kalety. 

TRADYCYJNE MISTRZOSTWO TY-
POWANE 20/10 

 1. MISTRZ  
– LEBEK ZYGFRYD 4825 punktów  
2. VICE MISTRZ  
– LIPIŃSKI PIOTR - 4597 punktów  
3. II VICE MISTRZ  
–LEBEK ROBERT-JAKUB   
    -4498 punktów  
 

 MISTRZOSTWO LOTÓW  
KRÓTKICH – KATEGORIA „A”  

1. MISTRZ  
–MACHURA ADAM  
2. VICE MISTRZ  
–LIPIŃSKI PIOTR  
3. II VICE MISTRZ  
–LEBEK ZYGFRYD  
 

 MISTRZOSTWO LOTÓW  
ŚREDNICH – KATEGORIA „B”  

1. MISTRZ – LIPIŃSKI PIOTR  
2. VICE MISTRZ – MACHURA ADAM 
3. II VICE MISTRZ – LEBEK  
    ZYGFRYD  
 

 MISTRZOSTWO LOTÓW  
DŁUGICH – KATEGORIA „C” 

 1. MISTRZ – LIPIŃSKI PIOTR  
2. VICE MISTRZ – LEBEK ZYGFRYD 
3. II VICE MISTRZ – MACHURA  
ADAM  

 MISTRZOSTWO MARATONÓW – 
KATEGORIA „M”  

1. MISTRZ – Lipiński Piotr  
2. VICE MISTRZ – LEBEK ZYGFRYD 
3. II VICE MISTRZ – LEBEK ROBERT 
– JAKUB  

 
MISTRZOSTWO O PUCHAR  

BURMISTRZA MIASTA KALETY 
  1. MISTRZ – MACHURA ADAM  
2. VICE MISTRZ – LEBEK ZYGFRYD 
3. II VICE MISTRZ – LEBEK ROBERT 
– JAKUB  
 

 NAJLEPSZE LOTNIKI DOROSŁE  
1. NAJLEPSZA SAMICA  
– LIPIŃSKI PIOTR PL-0161-19-6033 12 
KONKURSÓW 5464 km.  
2. NAJLEPSZY SAMIEC  
– ZYGFRYD LEBEK PL-0161-19-5841 
8 KONKURSÓW 3423 km.  
3. NAJLEPSZY ROCZNY SAMIEC     
– MACHURA ADAM PL-0161-21-3808 
8 KONKURSÓW 3143 Km.  
4. NAJLEPSZY ROCZNA SAMICA        
– LEBEK ROBERT-JAKUB PL-0161-21
-3214 8 KONKURSÓW 3089 km.  
 

 
 
 
 

MISTRZOSTWA 
GOŁĘBI            

MŁODYCH 2022  
 

 TRADYCYJNE 
MISTRZOSTWO 

SEKCJI KALETY- 
SERIA 20/10 

 1. MISTRZ  
PANICZEK RAFAŁ 
– 1160 punktów  
2. VICE MISTRZ 
PŁUDOWSKI JA-

CEK – 821 punktów  
3. II VICE MISTRZ MACHURA ADAM 
- 758 punktów  
 

 MISTRZOSTWO PIERWSZA 7  
1. MISTRZ - PANICZEK RAFAŁ – 928 
PUNKTÓW  
2. VICE MISTRZ – MACHURA ADAM 
– 925 PUNKTÓW  
3. II VICE MISTRZ – PŁUDOWSKI 
JACEK – 904 PUNKTY  
 
 NAJLEPSZY GOŁĄB MŁODY 2022 
 1. PANICZEK RAFAŁ – PL-0160-22     
- 149 - 5 KONK. – 126 punkty  
2. LIPIŃSKI PIOTR – PL-0161-22-5005    
- 4 konk – 103 punkty  
3. PANICZEK RAFAL – PL-0160-22      
- 170 – 4 konk – 98 punkty  

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Kalety. Wyniki lotów 2022 

Adam Machura 
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Jacek Lubos 

U nia Kalety zakończyła rundę jesienną w lublinieckiej A-klasie na pozycji lidera tabeli. Zawodnicy z Fabrycz-
nej zgromadzili 36 punktów i strzelili rywalom 60 goli, tracąc jedynie 8. Na drugim miejscu uplasował się 

jedyny poważny rywal do awansu- zespół Promienia Glinica, który ugrał w całej rundzie tylko 3 oczka mniej. 
     9 października Unia wygrała skromnie 1:0 w Sierakowie Śląskim z tamtejszym LKS-em, zaś tydzień później urządzi-
ła na własnym 

boisku prawdziwy festiwal 
strzelecki aplikując zespołowi 
Huraganu z Jeziora aż 7 bra-
mek i nie tracąc żadnej. Uni-
tom gładko poszły także trzy 
ostatnie jesienne mecze. 23 
października nie pozostawili 
złudzeń Mechanikowi w Ko-
chcicach (3:0), 29 październi-
ka Ruchowi w Kochanowi-
cach (5:1), zaś 5 listopada 
postawili "kropkę nad i" gro-
miąc u siebie Orła Pawonków 
5:0. 
     Runda rewanżowa ruszy 
wiosną 2023 roku. 

W  lublinieckiej klasie 
"B" do rozegrania zo-

stały jesienią jeszcze dwa me-
cze. W ostatniej kolejce, 20 
listopada, oba zespoły z na-
szego miasta staną przeciwko 
sobie na stadionie przy Fa-
brycznej. 
     Tymczasem rezerwy kaletań-
skiej Unii zajmują w tabeli trze-

cie miejsce, zaś ich impet z początku se-
zonu dosyć wyraźnie opadł. W październi-
ku Unia II zremisowała u siebie z Rozwo-
jem Olszyna 2:2 (9.10), przegrała na wy-

jeździe  z Rybakiem Ciasna 0:2 (16.10), 
wygrała na Fabrycznej z KS Gwoździany 
4:0 (23.10, goście zeszli z boiska po I 
połowie), zremisowała w Lisowie z rezer-
wami Liswarty 1:1 (30.10) i poległa          
u siebie z Pokojem Sadów 1:2 (6.11).  
     Znacznie gorzej radzi sobie w "B"- 
klasie drużyna z Kuczowa, która nazbiera-
ła zaledwie 11 punktów i w tabeli okupuje 
miejsce 12-te. Kuczowianie zremisowali   
u siebie 16 października z Dragonem Ru-
sinowice, przegrali wyjazd w Łagiewni-
kach Wielkich 1:4 (23.1]) i mecz domowy 
LKS Wierzbie 0:4 (30.10). 6 listopada 

zawodnicy z Paderewskiego doświadczyli 
mocy Tajfunu w Harbułtowicach. Gospo-
darze trafili do siatki kuczowian aż 7 razy, 
na co goście odpowiedzieli tylko jed-
ną  bramką.  
    W przedostatniej kolejce, 13 listopada, 
rezerwy Unii wyjechały do Lubecka na 
mecz z tamtejszą imienniczką,  zaś Mała-
panew zmierzyła się u siebie z Promie-
niem Glinica. Wyniki tych spotkań poda-
my w grudniowym numerze „Biuletynu 
Informacyjnego”. 

Tajfun nad Małąpanwią 

Huragan Kaletom nie straszny 

Jacek Lubos 

Listopad 2022               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety           9 
                                                                                                                  MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  



 

www.kalety.pl 

Małapanew Kuczów przeprowadziła „Turniej na Orliku” 

W  skrócie: 25 meczy, 
13 drużyn, 500 mi-

nut grania, 24 puchary, 100 
medali.  
    W sobotę 22.10 od godzi-
ny 10.00 na kaletańskim Or-
liku rywalizowały ze sobą 

drużyny dziecięce w trzech kategoriach 
wiekowych, blisko setka radosnych            
i uśmiechniętych dzieciaków walczących 
o wygrany mecz, poza zawodnikami ro-
dzice, trenerzy i opiekunowie.  
     Wśród drużyn dziecięcych każdy bio-
rący udział w zawodach już jest zwycięz-
cą, każda drużyna otrzymała puchar,         
a zawodnicy i zawodniczki medale.         
W każdej grupie dodatkowo wyróżniliśmy 
najlepszego bramkarza oraz króla strzel-
ców. 
    Udział w turnieju wzięły drużyny: 1FC 
Katowice, Orzeł Nakło Śląskie, MKS 
Concordia Knurów, Śląsk Koszęcin i dru-
żyny gospodarzy Małapanew Kuczów. 
     W kategorii Orlik rywalizacja toczyła 
się dodatkowo o Puchar Burmistrza Mia-
sta Kalety, Burmistrzowi dziękujemy za 
obecność i ufundowanie Pucharów. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział i sportową walkę i mamy nadzieję, 
że spotkamy się na następnej edycji Tur-
nieju. 
     Od godziny 20.00 na boiska wybiegli 
seniorzy w Turnieju Nocnym, drużyna 
naszego sponsora Zelkot, Drużyna z Mia-

steczka Śląskiego, Drutarnia Team, He-
marpol, Pogoń Bydło i drużyna organiza-
torów FC Kuc rywalizowały w dwóch 
grupach w systemie każdy z każdym, aby 
wyłonić trzy najlepsze drużyny w grupie 
mistrzowskiej, a trzy pozostałe walczyły  
o miejsca 4-6. 
     W finałowym meczu, który zakończył 
się o godzinie 2.00 w nocy drużyna FC 
Kuc uległa nieznacznie drużynie Pogoni, 
która wygrała wszystkie mecze w turnieju, 
królem strzelców i najlepszym bramka-
rzem zostali wybrani również zawodnicy 
Pogoni. 
Klasyfikacja końcowa: 
1. Pogoń Bydło 
2. FC Kuc 
3. Zelkot 
4. Drużyna z Miasteczka Śląskiego 
5. Hemarpol 
6. Drutarnia Team 
     
    Turniej odbywał się na zasadach futsalu 
5+1, sędzią turnieju był Tomasz Światow-
ski. Arbitrowi dziękujemy za profesjonal-
ne podejście i cierpliwość. Gratulujemy 
zwycięzcom, wszystkim zawodnikom 
dziękujemy za walkę i determinację, na-
grody pieniężne i puchary trafiły do dru-
żyn z miejsc 1-4, pula nagród w turnieju 
wyniosła 1000 zł 
     Turniej zorganizowany był w formie 
pikniku, z oprawą muzyczną DJ'a MuSa, 
poczęstunkiem i atrakcjami towarzyszący-

mi tworząc wydarzenie promujące sport, 
aktywny i zdrowy tryb życia. 
    Głównym organizatorem wydarzenia 
był Klub LKS Małapanew Kuczów oraz 
Miasto Kalety, sponsorem wydarzenia 
była firma Zelkot, bardzo dziękujemy za 
wsparcie, bez którego turniej nie mógłby 
się odbyć, partnerami turnieju było Biuro 
Podroży AB Turystyka, Prosecco Bistro 
zapewniło poczęstunek, o nawodnienie 
zawodników zadbało Pepsi, medale i pu-
chary przygotował Świeczkowy Zawrót 
Głowy, opiekę medyczną zapewniła Przy-
chodnia Kaletańska, dziękujemy bardzo 
Doktorowi Piotrowi Kwiatkowskiemu za 
wsparcie i gotowość podczas blisko 20 
godzin Turnieju, patronat medialny objął 
Tygodnik Gwarek, któremu dziękujemy 
za promocję wydarzenia. 
     Rodzicom bardzo dziękuje za wspar-
cie, przygotowane fanty do loterii oraz 
poczęstunek, trenerom Denisowi i Kajeta-
nowi za wsparcie w organizacji. 
     Wszystkim sponsorom i partnerom      
z całego serca dziękujemy za to, że mimo 
trudnych czasów potrafią wspierać rozwój 
dzieci a na tym nam zależy najbardziej. 
Do zobaczenia na kolejnej edycji Turnie-
ju! 
 
 

Prezes LKS Małapanew Kuczów, 
Artur Drzazga 
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Piotr Kalinowski Dariusz Szewczyk 

Michał Szewczyk 

Kolejne budynki wielorodzinne w naszym mieście  
termomodernizowane ze środków europejskich 

T rwają prace termomodernizacyjne kolejnych budynków wieloro-
dzinnych w naszym mieście, na które miasto Kalety otrzymało dofi-

nansowanie ze środków europejskich. Projekt obejmuje budynki będące 
w zasobach Miasta Kalety przy ul. 1 Maja 3, ul. Ks. Drozdka 31 oraz ul. 
Dębowej 23 i 25.  
     W obiektach tych przeprowadzone zostaną prace związane z ociepleniem 
przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i drzwio-
wej, a także izolacją stropów i poddaszy. Prace budowlane zgodnie z założe-
niami mają się zakończyć w 2022 roku.  
     Jest to kolejne zadanie koordynowane przez kaletański samorząd, które 
znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Projekt 
realizowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.  

Kalety 2 w powiecie  
tarnogórskim,  

20 województwie śląskim  
i 306 w kraju  
w rankingu  

„Liderzy inwestycji”  

W  rankingu „Liderzy inwestycji” 
wydatków inwestycyjnych samo-

rządów 2019–2021 tygodnika 
„Wspólnota”. Miasto Kalety zajęło 306 
pozycję z średnimi wydatki inwestycyj-
nymi per capita na poziomie 778,63 zł. 
Klasyfikowani byliśmy w kategorii 
„Miasta inne”, w której uwzględnio-
nych zostało 620 samorządów. W wyżej 
wymienionej klasyfikacji miasto Kalety 
zajęło 2 miejsce w powiecie tarnogór-
skim oraz 20 w województwie śląskim.  
     Metoda rankingu opisana została nastę-
pująco: „Pod uwagę bierzemy całość wy-
datków majątkowych poniesionych          
w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przy-
padku 2019–2021). W ten sposób chcemy 
uniknąć dużych, chwilowych wahań 
wskaźnika będącego podstawą rankingu. 
Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniej-
szych jednostkach, cechują się znaczną 
cyklicznością. W poszczególnych latach 
mogą być bardzo wysokie, co wiąże się     
z realizacją ważnej inwestycji, aby potem 
okresowo spadać do znacznie niższego 
poziomu”. 

Najstarszy budynek w Kaletach 

P rzy ul. Fabrycznej 5 znajduje się 
budynek będący najprawdopodob-

niej najstarszym zachowanym budyn-
kiem w Kaletach. Oczywiście w swoim 
czasie przeszedł różne przebudowy        
i obecny jego wygląd może już nie od-
powiadać temu, co około 1783 roku 
wybudował Johann Koulhaas naprze-
ciwko swojej fabryki wyrobów 
stalowych. 
Co więc wiemy na pewno? 
W 1783 roku Johann Koulhaas buduje 
nową fabrykę w Kaletach (w miejscu 
dawnego folwarku Wojsyk), na podsta-
wie królewskiej koncesji i przy udziale 
kapitału wspólników z Wrocławia. Do 
nadzoru nad fabryką niezbędne jest posi-
adanie odpowiednich biur na miejscu.  
Czy Koulhaas zamieszkał w samych Ka-
letach? Nie wiemy. W księdze chrztów 
parafii lubszeckiej pod datą 6.07.1792 
jako chrzestną urodzonego w Kuczowie 
Jacobusa Bryś zapisano Honoricę 
Koulhass, brak jednak przy niej podania 
miejsca zamieszkania (czyli przyjęto, że 
zamieszkuje w tej samej wiosce co 
nowonarodzone dziecko).  
    Z tym, że w księgach tych folwark 
Wojsyk w ogóle nie występuje, a Kalety 
(Stahlhammer) pojawiają się po raz 
pierwszy w 1790 przy okazji chrztu Joana 
Fridricha Amona, syna urzędnika Fred-
erika Amona i Joanny Sattlerin. Można 
więc przypuszczać, że pierwszymi 
mieszkańcami tego budynku było właśnie 
małżeństwo Amon, a Frederik Amon był 
prawdopodobnie urzędnikiem wyższego 

szczebla (świadczy o tym lista chrzest-
nych: Johann Martini, Ferdinand Nier, 
Carl Settler, Gottlieb Crause, Rosina 
Nirrin oraz Maria Rezthan) spółki 
zarządzającej kaletańską fabryką wyrob-
ów stalowych. 
   Czas jednak płynął, i cały kuczowski 
kombinat hutniczy powoli zaczynał upa-
dać. W 1791 roku majątek Lubsza 
Pücklerowie sprzedali za 116 tysięcy 
talarów Johstonowi. Johann Koulhass 
powoli i nieubłaganie żegna się z Ka-
letami. W 1798 roku za 40 tysięcy 
talarów odsprzedaje dawny folwark 
Wojsyk (a ówcześnie wioskę i fabrykę 
Stahlhammer) nowemu właścicielowi 
majątku Lubsza i przeprowadza się do 
Bogucic. W 1846 roku zakłady żelazne   
w Kaletach dawały jeszcze 19.500 
cetnarów żelaza rocznie, ale przestawały 
się już liczyć na rynku. Konkurencji         
z zakładami w Ozimku, Gliwicach czy 
Królewskiej Hucie już nie można było 
wygrać. 
A co dalej działo się z budynkiem? 
   W budynku zarządu zakładów co 
najmniej od 1831 roku, a więc mniej 
więcej od czasu  przejęcia majątku 
Lubsza przez Donnersmarcków, mieścił 
się również Urząd Sądowy dla Państwa 
Lubszeckiego. W roku bowiem został on 
wspomniany w Amtsblacie przy okazji 
licytacji 41 wiader wódki. W 1850 roku 
jednak jego kompetencje przejął majątek 
Woźniki, a w końcu cały zarząd majątku 
znalazł się na zamku w Świerklańcu. 
    W związku z upadkiem przemysłu 
żelaznego w okolicy Kalet Donnersmarc-
kowie rozpoczęli poszukiwania innych 
możliwych źródeł zarobku. W 1882 roku 
na miejscu dawnej fabryki wyrobów 
stalowych powstała fabryka celulozy, 
później przekształcona w KZCP, a dawny 
dworek Koulhassa z biegiem lat utracił 
swoją funkcję administracyjną i został 
przekształcony w budynek mieszkalny. 
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Rozpoczęła się budowa nowej remizy strażackiej w Kaletach 

We  wrześniu br. burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 
podpisał umowę z wykonawcą na budowę nowej remizy 

strażackiej w naszym mieście, która powstanie u zbiegu ulic Gwoź-
dzia i Leśnej. Prace ruszyły niemal natychmiast. Teren został ogro-
dzony i zabezpieczony. Aktualnie wytyczony został budynek oraz 
zalane zostały już jego fundamenty.  
     Wykonawca firma TIGER-BUD S.C. z Rusinowic zobowiązała się 
wznieść budynek i oddać do użytkowania w ciągu 12 miesięcy od pod-
pisania umowy. Data ta zbiegnie się z kolejnym ważnym wydarzeniem 
w historii naszego miasta i funkcjonowaniem ochotniczej jednostki stra-
ży, bowiem na rok 2023 przypada 100 lecie działalności naszych ochot-
ników w Kaletach.  
     Przypomnijmy, że środki na realizację tej inwestycji w kwocie 
4.496.296,98 zł pochodzą z budżetu miasta Kalety oraz Programu Inwe-
stycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.  

W  czwartek, 27 paź-
dziernika, na sali se-

syjnej Urzędu Miejskiego w 
Kaletach, odbyły się konsul-
tacje dla naszych mieszkań-
ców dotyczące możliwych 
form dofinansowania do wy-
miany nieefektywnych źró-
deł ciepła oraz termomoder-
nizacji budynków.  
     Spotkanie zostało zorgani-
zowane        w ramach funk-
cjonowania gminnego punktu 
Czyste Powietrze oraz projek-
tu LIFE. ”Śląskie. Przywraca-

my błękit”. Doradztwa udzie-
lał pracownik kaletańskiego 
punktu konsultacyjnego Czy-
ste Powietrze oraz gminny 
Ekodoradca. Podczas wyda-
rzenia poruszane były tematy 
dotyczące kryzysu energetycz-
nego. Na zakończenie spotka-
nia każdy z uczestników otrzy-
mał materiały edukacyjne.  

W Kaletach odbyły się konsultacje dla 
mieszkańców w sprawie wymiany  

nieefektywnych źródeł ciepła 

Mija rok funkcjonowania bezpłatnego  
publicznego transportu zbiorowego  

w Kaletach 

W  związku          z dużym zainteresowaniem i zapotrzebo-
waniem mieszkańców naszego miasta na autobusowy 

transport zbiorowy, Burmistrz Klaudiusz Kandzia zamieścił     
w ubiegłym roku w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Kalety „Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transpor-
tu zbiorowego”. Był to wymóg prawny umożliwiający zawar-
cie umowy z firmą przewozową.  
     W następstwie wybrano firmę GTV BUS, która od listopada 
2021 r. realizuje bezpłatny transport dla naszych mieszkańców. 
Bezpłatny transport funkcjonuje na terenie Gminy Kalety od Dru-
tarni do Miotka, można jednak (za opłatą), podróżować dalej do 
Tarnowskich Gór czy nawet do Gliwic (z przesiadką).  
     Po prawie roku można stwierdzić że powyższa inicjatywa cie-
szy się dużą popularnością mieszkańców, którzy mogą swobod-
nie i bezpłatnie przemieszczać się pomiędzy oddalonymi znacz-
nie od siebie dzielnicami naszego miasta, ponadto jest uzupełnie-
niem oferty PKP na odcinku Kalety Tarnowskie Góry, szczegól-
nie ważnym dla mieszkańców zamieszkałych w znacznej odle-
głości od stacji kolejowej.  
      Koszty funkcjonowania bezpłatnego transportu są w 100% 
pokrywane z budżetu Miasta Kalety, gdyż nasze miasto nie może 
liczyć na wsparcie z rządowego „funduszu autobusowego”,         
z którego korzystać mogą jedynie gminy wiejskie.  



 

www.kalety.pl 

Agnieszka Kwoka 

Złote i Diamentowe Gody w naszym mieście 

27  października 2022 r. w Restauracji Figaro w Kaletach miała miejsce uroczystość uhonorowania par, które przeżyły 
ze sobą w związku małżeńskim 50 i 60 lat. Złote i Diamentowe Gody wraz z zaproszonymi świętowali: burmistrz mia-

sta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, wiceprzewodniczący Alojzy Rupik wraz z rad-
nymi: Ireną Nowak, Ryszardem Sendlem, Kazimierzem Złotoszem oraz proboszczowie kaletańskich parafii: ks. Wojciech 
Ciosmak, ks. Antoni Swadźba i ks. Krzysztof Goc.  
     Szanownym Jubilatom wręczono medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, legitymacje oraz dyplomy, a także 
złożono serdeczne życzenia zdrowia, dalszej pomyślności oraz kolejnych, pięknych lat spędzonych razem.    
 

Państwo Ewa i Bernard BONK  Państwo Dorota i Jan BAZAN  

Państwo Irena i Lucjan BARGIEŁ  Państwo Irena i Konrad BARTOCHA  

W tym roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:  
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Państwo Gabriela i Jerzy GILGE  Państwo Zyta i Jan FRANKE  

Państwo Grażyna i Andrzej JEGIER  Państwo Małgorzata i Leonard HADYK  

Państwo Urszula i Adam KRUPICCY  Państwo Marianna i Jerzy KOŁODZIEJCZYK  

Państwo Gabriela i Eugeniusz MACHURA  Państwo Teresa i Lucjan MAZUR  
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Państwo Maria i Jerzy ZOK  

Państwo Barbara i Leon STARCZEWSCY  Państwo Elżbieta i Jan TYRAŁA  

Państwo Halina i Jan SEGET  Państwo Krystyna i Waldemar SROGA  

Państwo Maria i Andrzej OBŁĄCZEK  PaństwoÊBożenaÊiÊJanuszÊNAUMANN 
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Państwo Teresa i Euzebiusz PŁONKA  

Państwo Genowefa i Edward KOWALSCY  

 

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego w 2022 roku obchodzili:  

Państwo Helena i Zygfryd MUSIK  


