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Klaudiusz Kandzia 

Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej na ukończeniu 

Miasto Kalety po raz kolejny na wysokiej pozycji w rankingu śląskich  
mistrzów inwestycji 

W  październikowym numerze 
miesięcznika „Wspólnota” opu-

blikowano tradycyjny, coroczny ran-
king inwestujących samorządów.  
    Miasto Kalety, z wynikiem 636,10 
złotych w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, wyprzedziło inne małe miasta 
powiatu tarnogórskiego- Radzionków 
(współczynnik 352,33 zł) i Miasteczko 
Śląskie (współczynnik 268,78 zł) oraz 
powiatowe gminy wiejskie, zaś w skali 
całego województwa, w kategorii „miasta 
inne” (nie obejmującym miast wojewódz-
kich, powiatowych i miast na prawach 
powiatu) zajęło miejsce ósme, plasując 
się za Imielinem, Bieruniem, Wisłą, So-

śnicowicami, Pilicą, Krzanowicami i Ła-
zami.    
    Tworząc ranking eksperci 
„Wspólnoty” kierują się przede wszyst-
kim wydatkami samorządów na infra-
strukturę techniczną. Jest to spowodowa-
ne tym, że są one najbardziej bezpośred-
nio powiązane z warunkami stwarzanymi 
dla rozwoju gospodarczego. Inwestycje 
samorządowe w infrastrukturę techniczną 
koncentrują się w trzech działach: 
- transport 
-gospodarka komunalna 
- gospodarka mieszkaniowa 
    Zestawienie wszystkich wydatków 
inwestycyjnych uzupełniono zestawie-
niem według wydatków sfinansowanych 
ze środków własnych – to znaczy bez 
otrzymanych dotacji inwestycyjnych. 
Spowodowane jest to sugestią, iż o praw-

dziwej aktywności władz lokalnych 
świadczą inwestycje finansowane ze 
środków własnych, a nie takie, w których 
jedyny wysiłek polegał na pozyskaniu 
dotacji. Pominięcie dotacji znacznie wię-
cej mówi o zdolności do samodzielnego 
generowania rozwoju. Temu spojrzeniu  
z punktu widzenia zdolności wygospoda-
rowywania własnych środków poświęco-
na została dodatkowa kolumna w rankin-
gu pokazująca, jak zestawienie wygląda-
łoby, gdyby zostały pominięte środki 
uzyskane za pośrednictwem dotacji. 
   Przy tworzeniu rankingu brano pod 
uwagę wydatki wyrażone w cenach sta-
łych   z 2012 roku, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, liczone jako średnia 
z ostatnich trzech lat (lata 2010–2012). 

 W Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku oraz w Przedszkolu 
Miejskim w Kaletach kończą się prace termomodernizacyjne.  
    Przypomnijmy, iż ramach dofinansowanego w 85% z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, war-
tego 4 127 245,69 zł projektu (po przetargu kwota wydatkowana 
na inwestycję wynosi 3.376.947,83 zł), modernizowane są  bu-
dynki szkoły w Miotku oraz Przedszkola Miejskiego w Kaletach.  
Szkoła i przedszkole zyskały docieplenie styropianem i instala-
cje solarne, nastąpiła też  wymiana (Miotek) i modernizacja 
(przedszkole) instalacji centralnego ogrzewania.    
    Prace przy realizacji inwestycji prowadzi Firma Usługowo– 
Handlowa p. Tomasza Rapcinskiego z Kalet. 

Michał Szewczyk 



 

  www.kalety.pl 

Str. 2    
BIULETYN INFORMACYJNY, PAŹDZIERNIK 2013 

DARMOWY TRANSPORT 
NA TERENIE KALET.  

 
KAŻDA ILOŚĆ  

(SPRZEDAŻ NAWET  
NA WIADRA) 

 
USŁUGI CIĄGNIKIEM 

 
USŁUGI KOPARKO–  

ŁADOWARKĄ 
 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 
PŁYNNYCH  

KALETY 
UL. MICKIEWICZA 6 

606 522 463 

Hurtownia materiałów  
sypkich 

1. Piach kopany (tynki) 
2. Piach płukany (wylewki) 
3. Podsypki pod kostkę 
4. Kamień pod kostkę drobny 
5. Kamień pod kostkę gruby 
6. Żwir pospółka 
7. Żwir płukany 
8. Ziemia 
9. Torf 
10. Grys (różne kolory) 
11. Kamień duży ozdobny 
12. Kamień piaskowiec 
13. Kamień łupek 
14. Kostka brukowa 
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Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 
12 października w Zielonej odbyło się grzybobranie z „Gazetą Wyborczą”. 

24 września w Truszczycy odbyły się tradycyjne biegi o Laur Złotego Dębu. 

26 września w Urzędzie Miejskim w Kaletach miała miejsce XXXII sesja Rady Miejskiej. 

10 października w szkołach obchodzono „Dzień drzewa”. Z tej okazji odbyły się  okolicznościowe apele i wręczono nagrody dla zwy-
cięzców w konkursach ekologicznych. 

5 października świętowano w Kaletach 90-lecie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

4 października grupa uczniów z kaletańskich szkół wyjechała do Vitkova, gdzie uczestniczyła w zajęciach „Woda dla życia”. 

28 września w Miejskim Domu Kultury odbył się turniej skata sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

11 października w ZSiP w Miotku odbyło się pasowanie na ucznia i starszaka. 

27 września w Miejskim Domu Kultury odbyła się konferencja kardiologiczno– edukacyjna. 

21 września zmarł najstarszy mieszkaniec Kalet– urodzony 22 maja 1914 r.— pan Emil Lipiński.  

   

21 września w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. W Forum udział 
wzięli przedstawiciele dwóch stowarzyszeń z terenu naszego miasta. 

17 września delegacja miasta Kalety uczestniczyła w uroczystej sesji Sejmiku Śląskiego poświęconej współpracy samorządów 
województw na rzecz wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Od 14 do 15 września trwały w Zielonej Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Pneumatycznym. 

Podziękowanie 
Za udział w pogrzebie ostatniego żołnierza Górnośląskiego Pułku Piechoty 

ś.p. Emila Lipińskiego 
ks. Proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi, ks. Alojzemu Borkowskiemu za prowadzenie uroczystości pogrze-
bowych, Burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzia, pełniącym wartę honorową żołnierzom komandosom z Lublińca, 

delegacjom, krewnym, wszystkim sąsiadom i znajomym  
 

Składają córki i synowie z rodzinami 

BIULETYN INFORMACYJNY, PAŹDZIERNIK 2013 

Rodzinie ś.p. Emila Lipińskiego  
wyrazy współczucia składają:  

Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, radni Rady Miejskiej w Kaletach  

Serdeczne podziękowanie  
Za modlitwy i udział w pogrzebie naszej mamy 

ś.p. Krystyny Kocot 
księdzu wikaremu Piotrowi Torbus, rodzinie, sąsiadom, krewnym, znajomym, Panu Burmistrzowi  i wszystkim ludziom dobrej woli  

Składają córka i syn z rodzinami  

 
Z  OKAZJI  ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 

Państwu Młodym: Tadeuszowi i Małgorzacie Kożuch (z domu Lebek)   
życzenia wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia  

składa Redakcja 

Wszystkim,  którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej 
śp. Edwarda Jelonek 

a w szczególności  Rodzinie,  Delegacjom, Sąsiadom za obecność,  modlitwę, pamięć, licznie złożone wieńce i kwiaty  
oraz Zakładowi  Pogrzebowemu Pana  Henryka Mryki za okazaną pomoc 

serdeczne podziękowania składa Rodzina   

8 października swoje setne urodziny obchodziła  najstarsza mieszkanka Kalety– pani Cecylia Kuder. 
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11  października 2013 r. w Zespole 
Szkół i Przedszkola w Kaletach-

Miotku miały miejsce dwie podniosłe 
uroczystości.  
   W pierwszej kolejności o godz. 9.00 
grupa 20 przedszkolaków w wieku 5 i 6 
lat doczekała się pasowania na starsza-
ków. Zaś godzinę później, 15 dzieci        
z klasy pierwszej oficjalnie zostało paso-
wanych na uczniów Szkoły Podstawowej 
ZSiP w Kalatach Miotku.  
    Ceremonie rozpoczęły się występami 
artystycznymi dzieci, po których dyrektor 
placówki p. Bożena Dziuk dokonała uro-
czystego pasowania na starszaka oraz 
ucznia. W obydwu uroczystościach 

udział wziął Zastępca 
Burmistrza Dariusz 
Szewczyk, a w pasowa-
n iu  na  star sza ka             
w przedszkolu obecna 
była radna Rady Miej-
skiej w Kaletach Blan-
dyna Kąkol. 
     Zastępca Burmistrza 
złożył najserdeczniejsze 
życzenia dla młodych 
adeptów Zespołu Szkół  
i Przedszkola w Kale-
tach, przekazał drobne 
upominki oraz podzięko-
wał za zaproszenie.  

Pasowanie na starszaka oraz ucznia w ZSiP  w Kaletach– Miotku  

27  września 2013 r. w Miejskim 
Domu Kultury w Kaletach od-

była się konferencja kardiologiczno-
edukacyjna, która zorganizowana zo-
stała przez Fundację Śląskiego Cen-
trum Chorób Serca w Zabrzu, Ślaskie 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz 
Miasto Kalety. 
    Tematem konferencji były m.in. choro-
by serca – ich leczenie i zapobieganie 
o r a z  p r o m o c j a  h a s ł a 
„TRANSPLANTACJA- JESTEM NA 
TAK” czyli wszystko o transplantacji 
narządów w Polsce. 
    Konferencję otworzył Burmistrz Mia-
sta Klaudiusz Kandzia, który powitał      
w Kaletach wybitnych kardiologów dra 
Mariana Zembala i dra Marka Ochmana 
ze Śląskiego Centrum Chorób Serca        

w Zabrzu oraz dra 
Zbigniewa Nawrat ze 
Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego       
w Katowicach. 
    Konferencja adre-
sowana była dla 
mieszkańców naszego 
miasta i zgromadziła 
wiele osób chętnych 
wysłuchać prelekcji 
znanych kardiochirur-
gów, a także wspo-
mnień i doświadczeń 
osób po przeszcze-
pach organów. 
W wydarzeniu oprócz burmistrza miasta 
Kalety Kalaudiusza Kandzi udział wzięli 
także przedstawiciele Rady Miejskiej w 

Kaletach - Janina Perz oraz Maria Wia-
trek.  

W Kaletach odbyła się konferencja kardiologiczno-edukacyjna  

(jal) 

M ieszkanka naszego 
miasta Pani Cecy-

lia Kuder ukończyła 8 
października br. 100 lat.  
    Urodziła się w  1913 
roku w Kaletach.  
    Z okazji tak znaczącego 
święta Dostojnej Jubilatce 
złożyli wizytę przedstawi-
ciele miasta: przewodni-
czący Rady Miejskiej w 
Kaletach Eugeniusz Ptak, 
Burmistrz Miasta Kalety 
K l a ud i u s z  Ka n dz i a 
oraz   Naczelnik Wydziału SSiA. Marian 
Marmajewski.  
    Na ręce Jubilatki Pani Cecylii przeka-
zano list gratulacyjny, piękny bukiet 

kwiatów wraz z upominkiem okoliczno-
ściowym. Wszyscy złożyli Jubilatce ser-
deczne gratulacje, życząc dużo zdrowia   
i pomyślności na dalsze lata życia.     

Piękny Jubileusz  Grzybobranie z „Gazetą 
Wyborczą” 

Za  radą  Justyna Kołka– grzybo-
znawcy, który niejednokrotnie 

odwiedzał już nasze miasto i miał oka-
zję zgłębić i docenić bogactwo runa le-
śnego okolicznych lasów, w sobotę       
12 października do Kalet przybyła zor-
ganizowana przez „Gazetę Wyborczą” 
wycieczka grzybiarzy.  
    Około 40– osobowa grupa w Zielonej 
wysłuchała wykładu pana Justyna, po 
czym ruszyła na trzygodzinną wyprawę 
poszukiwawczą, która zakończyła się peł-
nym sukcesem. Gości uraczono ku po-
krzepieniu pysznym śląskim żurkiem        
i chlebem ze smalcem.  
   Organizatorzy zapowiadają kontynu-
owanie grzybowej inicjatywy.   (jal) 
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D nia 5 października br. odbyła się 
uroczystość związana z jubile-

uszem 90-lecia powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaletach.  
    Obchody jubileuszowe rozpoczęły się 
uroczystą zbiórką przed remizą OSP Ka-
lety, skąd poczty sztandarowe, strażacy     
i goście przemaszerowali do miejscowe-
go kościoła w Kaletach – Jędrysku. Na 
trasie przemarszu pododdziałom towarzy-
szyli: mażoretki oraz Miejska Orkiestra 
Dęta działająca przy MDK Kalety. 
   O godzinie 15.00 została odprawiona 
msza święta w intencji strażaków. Mszę 
świętą odprawił proboszcz miejscowej 
parafii – ksiądz Wojciech Ciosmak.  
   Ksiądz proboszcz w swoim kazaniu 
zwrócił uwagę na poświęcenie, z jakim 
strażacy podchodzą do pracy na rzecz 
lokalnej społeczności i ich ofiarę, nie-
rzadko w postaci zdrowia oraz życia. 
   Po uroczystej mszy świętej, główna 
część uroczystości jubileuszowej odbyła 
się w Miejskim Domu Kultury w Kale-
tach. Po złożeniu przez dowódcę uroczy-
stości meldunku dh Janowi Ozga – człon-
kowi Prezydium Zarządu Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Katowicach, nastąpiło 
uroczyste odegranie hymnu strażackiego.  
Powitania zaproszonych gości oraz 
otwarcia uroczystości dokonał prezes 
OSP Kalety druh Adrian Galios.  
    Przebieg uroczystości 90-lecia jednost-
ki OSP w Kaletach miał niezwykle wy-
jątkowy charakter, a swą obecnością za-
szczycili jubileusz zaproszeni goście: Pan 
Tomasz Głogowski – poseł na Sejm RP, 
druh Jan Ozga – członek Prezydium Za-
rządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kato-
wicach, Pan Leszek Boniewski – dyrek-
tor Biura Gabinetu I Wicewojewody Ślą-
skiego Andrzeja Pilota, Pan Andrzej El-
ward – wicestarosta Powiatu Tarnogór-
skiego, druh Jan Jenczek – prezes Zarzą-
du Powiatowego ZOSP RP w Tarnow-
skich Górach, st. bryg. Ryszard Świder-
ski – Komendant Powiatowy PSP                     

w Tarnowskich Górach, kapi-
tan Gerard Nickiel – zastępca 
dowódcy JRG Tarnowskie 
Góry, Pan Eugeniusz Ptak – 
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Kaletach, Pan Klau-
diusz Kandzia – Burmistrz 
Miasta Kalety, Pani Renata 
Sosnica – Skarbnik Miasta 
Kalety, ksiądz Wojciech Cio-
smak, proboszcz Parafii p.w. 
Św. Józefa w Kaletach – Ję-
drysku, Pan Józef Breguła – 

były Burmistrz Miasta Kalety, radni Ra-
dy Miejskiej w Kaletach, delegacja stra-
żaków zaprzyjaźnionego miasta Vitkov z 
Republiki Czeskiej, zaproszeni strażacy 
oraz poczty sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych ze: Strzybnicy, Nakła 
Śląskiego, Tąpkowic, Ożarowic, Kotów, 
Koszęcina i Strzebinia, członkowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach 
wraz z żonami.  
    Po powitaniu zaproszonych gości pre-
zes OSP Kalety, druh Adrian Galios  od-
czytał rys historyczny powstania i dzia-
łalności OSP w Kaletach od roku 1923  
do 2013 roku.  
    Po odczytaniu rysu historycznego na-
stąpiła doniosła chwila wręczenia medali      
i listów gratulacyjnych. 
    Za wieloletnią, ofiarną działalność      
w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra 
społeczeństwa i Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP, uchwałą Prezydium Zarządu 
Głównego odznaczył Ochotniczą Straż 
Pożarną w Kaletach – Złotym Medalem 
Za Zasługi dla Pożarnictwa.     
    Wręczenia medalu dokonał druh Jan 
Ozga – członek Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w Katowicach.  
    W trakcie uroczystości udekorowano 
zasłużonych działaczy i druhów straża-
ków srebrnymi i brązowymi medalami 
"Za Zasługi dla Pożarnictwa". 
    Medale "Za zasługi dla pożarnictwa"   
z rąk druha Jana Ozgi otrzymali: srebrny 
medal druh Jerzy Złotosz, brą-
zowe medale: Pan Eugeniusz 
Ptak – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kaletach, Pan 
Klaudiusz Kandzia – Burmistrz 
Miasta Kalety, Pani Renata 
Sosnica – Skarbnik Miasta 
Kalety oraz druhowie: Damian 
Mazur, Łukasz Kłosek i Łu-
kasz Molenda. 
    Z okazji jubileuszu 90-lecia 
nasi strażacy otrzymali oko-

licznościowe listy            i życzenia. 
   Za ofiarną, społeczną działalność         
w szeregach ochotniczego pożarnictwa 
województwa śląskiego, Senator RP, 
Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP 
RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Katowicach gen. bry-
gadier w st. spocz. Zbigniew Meres wy-
różnił dyplomem niżej wymienionych 
strażaków z naszej OSP: dh  Herberta 
Gascha, dh Alfreda Myrcika, dh Kazi-
mierza Złotosza, dh Mariana Marmajew-
skiego, dh Zdzisława Kozoka, dh Czesła-
wa Janczyka.                         
    Za duże zaangażowanie, bezinteresow-
ną służbę drugiemu człowiekowi, za 
wierność tradycji oraz wychowanie mło-
dzieży w duchu służenia Ojczyźnie         
w 90-tą rocznicę działalności Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaletach, Prezydium 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tar-
nowskich Górach wyróżniło listem gratu-
lacyjnym niżej wymienionych strażaków 
z naszej OSP: dh  Adriana Galiosa, dh 
Jerzego Molendę, dh Bronisława Złoto-
sza, dh Marka Polka, dh Józefa Watołę, 
dh Zdzisława Marzeca, dh Michała Ma-
ruszczyka, dh Sebastiana Bregułę, dh 
Krzysztofa Barona i dh Daniela Zowadę.  
    Za duży wkład pracy na rzecz OSP 
Kalety, za trudną i odpowiedzialną, pełną 
poświęceń służbę dla ratowania życia, 
zdrowia i mienia oraz długoletnią pracę 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Bur-
mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 
wyróżnił listem gratulacyjnym oraz upo-
minkiem niżej wymienionych strażaków: 
dh Kazimierza Złotosza, dh Henryka Zło-
tosza i dh Mariana Marmajewskiego.        
    W dalszej części uroczystości o zabra-
nie głosu poproszono przybyłych na jubi-
leusz gości. Serdeczne życzenia i gratula-
cje strażakom złożyli: Pan Tomasz Gło-
gowski – poseł na Sejm RP, druh Jan 
Ozga – członek Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w Katowi-    
cach, Pan   Leszek  Boniewski – dyrektor  

Jubileusz 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach 
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M ało jest organizacji czy stowarzy-
szeń, które  działają nieprzerwa-

nie przez  bardzo długi okres czasu, cie-
sząc się jednocześnie ogromnym społecz-
nym uznaniem. Do takiego długiego 
okresu działania, z pozytywnym odbio-
rem społecznym należy niewątpliwie 
zaliczyć działalność  Ochotniczej   Straży 
Pożarnej.   
    Z historii wiemy, że pierwsze zorganizo-
wane  jednostki pożarnicze będące prekur-
sorem obecnej OSP powstały już w drugiej 
połowie XIX wieku. Do celów i zadań  
straży pożarnej zaliczyć trzeba przede 
wszystkim zadania na rzecz ochrony ludno-
ści, ochrony przeciwpożarowej oraz ratow-
nictwa, a także prowadzenie na szeroka 
skalę  działań profilaktycznych  - zapobie-
ganie pożarom, udział w akcjach ratowni-
czych w czasie pożarów i innych zdarzeń   
i klęsk, ale także  informowanie ludności     

o istniejących zagrożeniach.            
    Dzisiejsza  straż pożarna, to dobrze wy-
szkolona  i znakomicie wyposażona grupa  
mężczyzn, a ostatnio nawet kobiet, która  
ratuje  nasze  mienie  i życie  nie tylko      
w czasie pożaru , klęsk  żywiołowych, np. 
powodzi, ale także uczestniczy  w  akcjach 
ratowniczych w czasie katastrof budowla-
nych, komunikacyjnych, zerwania sieci 
elektrycznej,  w skutkach  nawałnic,  nad-
miernych opadów śniegu , poszukiwaniu 
osób zaginionych, w utonięciach,  wypad-
kach samochodowych itp. Do nietypowych 
działań  strażaków należy też  usuwanie     
z różnych  pomieszczeń  kokonów szersze-
ni lub pszczół. OSP jest też niezwykle po-
mocna  w  służbach  porządkowych w wa-
runkach lokalnych i bierze czynny  udział 
przy zabezpieczaniu imprez zbiorowych, 
przejazdów różnych wyścigów itp.                                                                                             
W naszej lokalnej społeczności miało miej-

sce ostatnio niezwykłe wydarzenie, bo-
wiem kaletańska  Ochotnicza Straż  Pożar-
na obchodziła uroczyście jubileusz 90 lecia  
swojego powstania. Nie trzeba nikogo 
przekonywać jak dużym prestiżem  cieszy 
się ta  organizacja i jak ważne funkcje pełni 
w naszym mieście. Władze miasta są pew-
ne, że na  kogo jak na kogo, ale w trudnych 
sytuacjach  na strażaków zawsze można 
liczyć. Doceniając ich rolę i zaangażowa-
nie, zawsze w miarę możliwości dokony-
wano  niezbędnych zakupów sprzętu,  wy-
posażenia, umundurowania, a ostatnio  
ocieplono i pięknie odnowiono remizę.  
   Z okazji pięknego jubileuszu  dziękujemy 
im za trudną i odpowiedzialną rolę, jaką 
pełnią w naszym mieście  i życzymy  wielu 
sukcesów  w dalszej działalności na rzecz  
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz   
wielu  następnych  jubileuszów.                         
          Maria   Rogocz      

Jubileusz naszej OSP 

Biura Gabinetu I Wicewojewody 
Śląskiego – który złożył list gratulacyjny 
wraz z życzeniami od Wojewody Śląskie-
go Zygmunta Łukaszczyka, Pan Andrzej 
Elward – wicestarosta Powiatu Tarnogór-
skiego, druh Jan Jenczek – prezes Zarzą-
du Powiatowego ZOSP RP w Tarnow-
skich Górach, st. bryg. Ryszard Świder-
ski – Komendant Powiatowy PSP w Tar-
nowskich Górach,  Pan Eugeniusz Ptak – 
przewodniczący Rady Miejskiej w Kale-
tach i Pan Klaudiusz Kandzia – Bur-
mistrz Miasta Kalety.    
   Zaproszeni goście w swoich wystąpie-
niach podkreślali ogromne zasługi Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kaletach, jak     
i to, że jest to organizacja społeczna, któ-
ra cieszy się największym zaufaniem 
społecznym wśród ludzi. Jednocześnie 
wyrazili słowa najwyższego uznania za 
wkład jednostki w ochronę mieszkańców 
przed żywiołami oraz zaangażowanie     
w prace na rzecz społeczności lokalnej. 
Życzono strażakom, aby wykonywane 
przez nich prace na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej dawały im satysfakcję        
i  poczucie spełnionego obowiązku. 

   Na zakończenie tej części uro-
czystości głos zabrał Pan Klau-
diusz Kandzia – Burmistrz Miasta 
Kalety. W swoim wystąpieniu 
podkreślił, że 90-lecie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaletach to 
Jubileusz niezwykły i wyjątkowy. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kale-
tach to przede wszystkim ludzie 
organizujący jej działalność, po-
dejmujący trudne zadania, zaanga-
żowani społecznie, niosący pomoc 
i walczący z żywiołami, a szczególnie     
z ogniem. Podkreślił, że zadania Straży 
na przestrzeni lat uległy dużym zmianom. 
Obecnie, walka z żywiołem ognia i sił 
przyrody, ratowanie zdrowia, życia ludz-
kiego i mienia w obliczu wypadków         
i katastrof, to najważniejsza część dzia-
łalności Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Jednocześnie zwrócił uwagę, że członko-
wie Ochotniczej Straży Pożarnej czynnie 
uczestniczą w organizacji festynów na 
terenie miasta, zawodów sportowo – po-
żarniczych, biorą udział w uroczysto-
ściach państwowych i kościelnych.        
W związku z Jubileuszem OSP Kalety, 

złożył serdeczne gratulacje, 
podziękowania i słowa szczere-
go uznania za dotychczasowy 
trud, poświecenie i profesjona-
lizm w służbie Bogu i ludziom. 
Na kolejne lata ofiarnej służby 
życzył opieki Świętego Floria-
na, a także wiele sukcesów         
i satysfakcji z dobrze pełnionej 
służby.      
   Wyrazy uznania dla druhów 
strażaków, gratulacje i podzię-

kowania płynęły także od innych gości.  
    Delegacja strażaków zaprzyjaźnionego 
miasta Vitkov z Republiki Czeskiej zło-
żyła gratulacje z okazji Jubileuszu OSP 
Kalety oraz przekazała figurkę Świętego 
Floriana i specjalnie wyrzeźbioną deskę  
z życzeniami na tą okoliczność.       
    Radni Rady Miejskiej w Kaletach 
przekazali na rzecz naszej jednostki OSP 
telewizor oraz czajnik.  
    Na koniec uroczystości głos zabrał 
Prezes OSP Druh Adrian Galios, który 
podziękował wszystkim zaproszonym 
gościom za przybycie i liczny udział        
w tak ważnym dla strażaków święcie.     
W imieniu wszystkich strażaków złożył 
podziękowanie dla Burmistrza Miasta      
i Rady Miejskiej w Kaletach za zrozu-
mienie potrzeb OSP oraz wzorowe roz-
wiązywanie problemów bezpieczeństwa 
pożarowego w mieście. 
    Po części oficjalnej uroczystości przy-
szła kolej na wspólną biesiadę i zabawę. 
Do tańca przygrywał zespół „Bernadeta 
Kowalska i Przyjaciele”. Cała uroczy-
stość przebiegała w bardzo miłej atmos-
ferze.  
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„M iłośnicy sportów wodnych nie 
muszą już wyjeżdżać za mia-

sto, aby móc korzystać z uroków spor-
tów wodnych”. Tak w ubiegłym roku 
zaczynał się artykuł na oficjalnej stro-
nie Miasta Kalety, informujący o roz-
poczęciu działalności wypożyczalni 
kajaków na plaży przy górnym zbior-
niku w Kaletach-Zielonej.  
    Dzięki Miastu Kalety, które przezna-
czyło kolejne środki finansowe rozsze-
rzyliśmy ofertę o rowery wodne. Zgodnie 
z wymogami bezpieczeństwa niezbędny 
był pomost pływający, który również 
został sfinansowany przez Miasto. 
    W tym roku, 15 czerwca, po raz pierw-
szy  oficjalnie ruszyła wypożyczalnia. 
Sprzęt wypożyczyć można było prawie 
codziennie z wyjątkiem złej aury. Każdy 
rower i kajak wyposażony był w kamizel-
ki asekuracyjne. Tak jak w roku ubie-
głym, do wypożyczenia nie była potrzeb-
na karta pływacka, wystarczyło okazać 
dowód osobisty. Zaoferowany sprzęt, ze 
względu na estetykę, oraz niskie ceny 
biletów, od pierwszego dnia trwania se-
zonu cieszył się ogromnym powodze-

niem. Odnotowaliśmy 1.704 wypożycze-
nia, niezależnie od rodzaju sprzętu, z 
czego, jeśli chodzi o mieszkańców Kalet, 
procentowo w stosunku do osób przy-
jezdnych korzystających z atrakcji wod-
nych nie wypada imponująco. Turyści z 
poza naszego miasta docenili nasz Leśny 
zakątek Śląska.  
    Najwięcej przyjezdnych to turyści ze 
Śląska, a mianowicie z: Tarnowskich 
Gór, Koszęcina, Woźnik, Piekar Śl., Mia-
steczka Śl., Siemianowic Śl., Świętochło-
wic, Gliwic Zabrza, Chorzowa, Bytomia, 
Katowic, Rudy Śl. Radzionkowa, Często-
chowy, Rudy Śl., Mysłowic i Lublińca. 
Ale nie tylko. Gościliśmy osoby z Łodzi, 
Nowego Sącza, Bielska-Białej, Go-
leszowa, Ustronia, a także gości       
z Niemiec, mieszkańców Lucerny           
w Szwajcarii i Londynu z Anglii.  
    Za wynajem sprzętu za cały okres 
funkcjonowania wypożyczalni zgro-
madziliśmy 16.877,50 zł. Środki te 
wpłacano na rzecz funkcjonowania 
Miejskiego Domu Kultury w Kale-
tach, który był koordynatorem i or-
ganizatorem funkcjonowania wypo-

życzalni.  
    Pragnę serdecznie podziękować Miastu 
Kalety za pomysł, inicjatywę oraz prze-
kazanie sprzętu Miejskiemu Domowi 
Kultury, by w ten sposób wspomóc finan-
sowo działalność MDK. 
    Informacja z ostatniej chwili która do-
tarła do mnie jest taka, że już niebawem 
zostanie zakupionych kolejne 10 kaja-
ków, które w przyszłym roku będziecie 
mogli państwo wypożyczać na dolnym 
zbiorniku w Kaletach Zielonej. Zaprasza-
my za rok życząc tak wspaniałej, słonecz-
nej pogody, by móc korzystać z uroków 
naszego miasta.  

Marian Lisiecki 

Turystyczny sukces Leśnego zakątka Śląska  

 

 

 

 

 
Klubowy turniej skata spor-
towego o Puchar Burmistrza 

Miasta Kalety 
 Klubowy turniej skata sportowego       
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety 
odbył się w sobotę 28 września w Miej-

skim Domu Kultury w Kaletach.  
   Zaproszono do udziału w turnieju chęt-
nych, niezrzeszonych w klubie MDK 
mieszkańców naszej miejscowości. Jed-
nak nikt z wyjątkiem klubowiczów nie 
skorzystał z zaproszenia. Punktualnie      
o godz. 9.00 - 11.00 zawodników po lo-
sowaniu rozpoczęło zawody. Około godz.  
13.30 wiadomo było, że główna nagroda 
przypadnie panu Leszkowi Sławikowi, 
drugie miejsce zajął pan Jan Więcek - 
klubowicz mieszkający w Psarach, a trze-
cie miejsce przypadło panu Józefowi Li-
soniowi. Puchary oraz pamiątkowe dy-
plomy za udział wręczył burmistrz Mia-
sta Kalety - Klaudiusz Kandzia. 

    Po zakończeniu za-
wodów wszyscy zawod-
nicy biorący udział      
w turnieju zostali zapro-
szeni przez organizato-
rów na wspólny obiad.  
    Gratulujemy zwy-
cięzcy i zapraszamy 
wszystkich chętnych do 
udziału w zajęciach      
w każdy piątek od 
godz.16.30 do Miejskie-
go Domu Kultury         
w Kaletach. Nasza dru-
żyna Skata MDK Kale-
ty ma realne szanse na 

awans w tym roku do III ligi Śląskiej, 
czego im serdecznie życzę. 
 
 

Zawody wędkarskie o Puchar 
Prezesa Koła PZW Kalety 

Dnia 8 września na górnym zbiorniku   
w Zielonej odbyły się ostatnie już        
w tym roku zawody wędkarskie koła 
PZW Kalety.  
   Tym razem rywalizowano o Puchar 
Prezesa Koła, który ostatecznie trafił       
w ręce Stanisława Polijańskiego. Miejsce 
drugie zajął Radosław Budzynowski, zaś 
trzeci był Stanisław Szmalemberg. 

Marian Lisiecki 

Jacek Lubos 
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(Dokończenie z numeru wrześniowego)  
 
Atrakcyjność Truszczycy to przede 
wszystkim wiekowe dęby stojące wzdłuż 
dróg i alei. Przy głównej drodze jest ich 
40, zaś przy parkingu znajdziemy dąb 
szypułkowy o imponującym obwodzie 
610 cm oraz duży głaz narzutowy z czer-
wonego granitu o obwodzie 538 cm. Poza 
tym w Leśnictwie Truszczyca znajdują 
się jeszcze dwie grupy dębów szypułko-
wych będących także pomnikami przyro-
dy, a więc znajdujących się pod ścisłą 
ochroną. Jedna liczy 7 sztuk (obwody 
pomiędzy 290 a 455 cm, oddział 47), zaś 
druga 6 sztuk (obwody  330-600 cm, od-
dział 47). Nieopodal rosną też 3 sosny 
pospolite  o obwodach pomiędzy 205       
a 325 cm. Zresztą drzew mogących zo-
stać pomnikami przyrody jest w tym Le-
śnictwie sporo. 
   Truszczyckich dębów było niegdyś      
o wiele więcej, jednak sprzysięgły się 
przeciw nim siły natury. To orkan lub 
masy mokrego śniegu odłamały jakiś 
konar rozpoczynając proces gnicia, to 
znów wysokość tych drzew sprawiała, że 
stały się one wyśmienitym piorunochro-
nem. Właśnie takich, naznaczonych przez 
pioruny kolosów, jest w Truszczycy spo-
ra ilość.    

Pochwały godną wydaje się propozycja 
prof.. Janusza Hereźniaka (Katedra Bio-
logii Uniwersytetu Łódzkiego), by          
w miejsce wypadów i luk sadzić nowe 
drzewka i tym samym zachować urok 
tutejszych dróg i alei. 
    O pięknie Truszczycy decyduje nie 
tylko przyroda, ale też cisza, jaką może 

dać tylko śród-
leśna wioska. 

Herb wsi 
Truszczyca 

   Herb jest sym-
bolem samorzą-
du i mógł po-
wstać dopiero 
wtedy, kiedy 
wieś stała się 
jednostką praw-
ną, czyli posia-
d a ł a  wó j t a 

(sołtysa) i radę gminną. Wobec tego po-
trzebowała mieć kancelarię, to zaś powo-
dowało potrzebę sprawienia sobie pieczę-
ci. Według ówczesnych poglądów pie-
częć powinna była mieć na stemplu wy-
ryte godło pasujące do danej wsi. Godło 
to stawało się automatycznie herbem. 
    Nie wszystkie gminy miały herb. Nie 
udało się np. znaleźć godła gminy Jędry-
sek i być może nigdy ono nie istniało. 

Miała je natomiast gmina Truszczyce.  
    Pisanie nazwy tej miejscowości w licz-
bie mnogiej wcale nie jest błędem czy 
przeoczeniem. Do roku 1933, a więc do 
czasu przyłączenia do Kalet, a nawet do 
1939 roku, tak właśnie się zwała. Nazwę 
tę w liczbie mnogiej potwierdza też Lu-
dwik Musioł, bibliotekarz Biblioteki Ślą-
skiej w Katowicach, stwierdzając w mo-
nografii „Woźniki– dzieje miasta”, że    
w roku 1598 właścicielem kuźnicy         
w Truszczycach był „opatrny pan Szy-
mon Gloc, natenczas Solarz Woźnicki”. 
   Marian Gumowski, europejskiej sławy 
uczony zajmujący się heraldyką, sfragi-
styką i numizmatyką tak opisał ten herb: 
TRUSZCZYCE– wieś w pow. tarnogór-
skim, używała herbu z wyobrażeniem     
3 skrzyżowanych narzędzi: piły pionowo 
ustawionej, kosy i cepów. Herb ten wi-
doczny miał być na pieczęci używanej   
w pierwszej połowie XIX wieku, której 
nie udało nam się znaleźć, ale o której 
wspomina Wilpert, bez podania jednak 
napisów. Natomiast nowsza pieczęć, po 
1922 r. sprawiona, jest już bezherbowa    
i ma sam napis: Zarząd gminy/ Truszc-
zyce/ powiat tarnogórski (32 mm). Herb 
wyżej wspomniany może być barwny      
i mieć białą kosę i piłę, złote drzewce, 
niebieskie tło. 
   Na pierwszym planie widzimy piłę, co 
najlepiej ilustruje, że była to przede 
wszystkim wieś robotników leśnych. Ale 
cep i kosa wskazują też na rolniczy  cha-
rakter zajęć jej mieszkańców, co przy mi-
zernych zarobkach drwali, było koniecz-
nością. 
 

   Skąd wzięła się nazwa  
Truszczyce/ Truszczyca?  

    Prof. Henryk Borek w swoim opraco-
waniu „Górny Śląsk w świetle nazw miej-
scowych” tak ją tłumaczy: 
TRUSZCZYCA– część Kalet Śląskich, 
...Truszczycka kuźnia 1605, Trschczitz, 
Truścice 1845, potocznie Truszczyca; 
Truszcz-yca: trusk– „szelest, trzask”, po-
równaj gwarowe trusk- „opadłe igły drzew 
liściastych” i Truskolasy „gdzie opadło 
dużo igliwia”. 
    Natomiast twierdzenie Ludwika Musio-
ła (monografia parafii w Żyglinie), jakoby 
w roku 1392 wioskę zakupił niejaki Trusk, 
wydaje się niezbyt rzetelnie udokumento-
wane. 
   Całkowicie chybiony jest wywód Jana 
Nowaka przytoczony w wydanej w 1927 
roku „Kronice miasta i powiatu           
Tarnowskie Góry” i  wywodzący   nazwę  

Leśnictwo Truszczyca 
– zaznaczone działy leśne i nazwy miejscowe  

Odtworzony herb  
Gminy Truszczyce 
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 Truszczyce od tego, „że pierwsi osadni-
cy trudnili się głównie łapaniem trusi, 
czyli królików, które w okolicznych la-
sach mnożyły się niezliczenie”. Pierwsze 
dzikie króliki przywędrowały tutaj dopie-
ro około 1870 roku, a masowo zaczęły 
występować z początkiem XX wieku. 
Truszczyca wtenczas istniała już co naj-
mniej cztery wieki. 
 

Przysiółek Zarach    
   Z miasteczka przez Żyglinek i stamtąd 
w kierunku północnym prowadzi przez 
mroczny las droga oznaczona na mapie 
sztabowej z 1882 r.  jako „Weidstrasse”, 
co można tłumaczyć jako „Droga My-
śliwska”. W miejscu zwanym „Stuletni 
Krzyż” skręca ona trochę w lewo. Krzyż 
ten od niepamiętnych czasów, od kilku 
wieków, zwie się „Stuletnim Krzyżem”   
i chyba nie bez powodu został tam wznie-
siony. Kawałek dalej było bowiem roz-
staje dróg i z obecnej głównej szosy pro-
wadziło ważne odgałęzienie przez Zielo-
ną do Woźnik.    
   Okolice „Stuletniego Krzyża” były 
bardzo niebezpieczne dla przejeżdżają-
cych tamtędy kupców, podróżnych i go-
spodarzy udających się na targ lub po-
wracających z niego. Rabusie często na-
padali na nich, a i nierzadko mordowali. 
Rabowano towary, pieniądze,  i obdziera-
no z szat oraz obuwia, zaś ciała pozosta-
wiano na pożarcie wilkom. O napadach 
bandyckich i zabójstwach w tamtym 
miejscu informowała  Lubliniecka Gazeta 
Powiatowa. 
   Od „Stuletniego Krzyża” szosa prowa-
dzi prościuteńko na północ do osady Za-
rach. Tu ongiś, przy brodzie na Zara-
chowskim Potku, stała karczma. Kilometr 
dalej wjeżdżało się na groblę stawu hut-
niczego kuźnicy Miodka. Ten duży i głę-
boki staw zasilany był wodami Małej 
Panwi i Potoku Babienickiego. Spiętrzał 
on wody  do napędu koła wodnego poru-
szającego urządzenia mechaniczne kuźni-
cy, takie jak  dymaczki (miechy nadmu-
chu) czy młot mechaniczny. Ukształto-
wanie terenu sprawiło zaś, że grobla ta 
nie była prosta, co jest widoczne do dziś. 
Od początku też grobla ta  służyła jako 
droga dojazdowa do kuźnicy. 
   W umocnionym miejscu, gdzie woda 
spływała wprost na koło wodne, były 
śluzy czy zastawki oraz wąski most, bo 
do huty trzeba było dowozić surowce 
oraz odwozić gotowe produkty. Tylko 
przy kuźnicach można było suchą nogą 
osiągnąć drugi brzeg rzeki. 
    Kto znał kaprysy Małej Panwi przed 
uruchomieniem w roku 1972 dużego 

zbiornika w Zielonej, wie, jak bardzo 
groźne były jej powodzie. Co parę lat 
grobla była przerywana i podróżni musie-
li czekać w karczmie na opadnięcie wód  
i jej  naprawę.  
    W 1658 roku zajazd prowadził Balcer 
Goldys, a jego wspólnikiem był Łapki. 
Później (1686) zanotowano tu karczma-
rza Macieja Króla, a w roku 1689 Pawła 
Miemczyka. 
   Opis Zimmermana z roku 1783 przed-
stawia się następująco: „Zarach, polana 
wraz z karczmą należącą do Pana starosty 
hrabiego von Henckla.” 
   Opis Truszczyc z roku 1830 (J.G. 
Knie): „...do tego karczma Zarach przy  
drodze do Tarnowskich Gór”.  
Po trzydziestu paru latach pisał Feliks 
Triest: „Przysiółek Zarach leży 15 minut 
na wschód  (od Truszczyc), młyn Bandu-
cha tyleż na zachód”. 
   Tu już nie ma mowy o karczmie. Po-
przednio dzierżawili ją bracia Ferdynand 
i August Dudowie. Trudno było jednak 
wyżyć z jej dochodów, bo okolica bied-
na, przyjezdnych mało, więc bracia, jako 
zajęcie uboczne, upodobali sobie kłusow-
nictwo. August został przy tym zastrzelo-
ny, a na Ferdynanda, byle się oddalił głę-
biej w las, czekał wyrok śmierci. Zrezy-
gnował więc z arendy i opuścił tamtejsze 
okolice. Na Zarachu zamieszkali robotni-
cy leśni. 
   Zarach, podlegający Gminie Truszczy-
ce oraz Gmina Jędrysek należały aż do 
1896 roku do parafii w Żyglinie. 
   W 1861 roku hrabia Guido Henckel 
von Donnersmack zlecił budowę prywat-
nej drogi bitej z Ostrożnicy przez Żyglin, 
Żylinek, Miotek do Sośnicy, skąd jedno 
rozgałęzienie prowadziło do Woźnik,      
a po paru latach drugie przez Piasek do 
Strzebinia. Do utwardzania tej drogi uży-
wano kamienia wapiennego z kamienio-
łomów w Żyglinie i Lubszy. Jak dziś 
wiadomo– taki kamień nie jest dobrym 
materiałem do wykonywania tego typu 
robót, a skutki tamtej decyzji odczuwamy 
do dziś, pomimo, iż w okresie międzywo-
jennym długie odcinki tej drogi wyłożono 
kostką granitową. 
   Po uwałowaniu parokonnym walcem    
i oddaniu drogi do użytku (naturalnie 
pobierano na niej myto w Żyglinie i Lub-
szy), niedługo pojawiły się pierwsze ko-
leiny. By temu zapobiec dróżnik wyta-
czał o świcie na drogę, co kilkadziesiąt 
metrów, duże kamienie, zmuszając tym 
samym woźniców do jazdy zygzakiem. 
Umieszczając kamienie w różnych miej-
scach  powodował równomierne ubijanie 
drogi. Wieczorem głazy usuwano na po-

bocze. 
   W marcu 1875 roku Nadleśnictwo Zie-
lona, które administrowało tutejszymi 
hrabiowskimi drogami prywatnymi, po-
szukiwało dróżnika (Chausseplaneur),  
oferując mu miesięczną płacę w wysoko-
ści 27 marek. 
    W 1889 roku otwarto koło Miasteczka 
kopalnię rud żelaza i kruszców „Bibiela”. 
W ciągu dwudziestu lat trzy razy zalały ją 
wody podziemnego jeziora, które rozcią-
ga się stamtąd aż do Małej Panwi, mimo, 
iż zainstalowano w niej wysoko wydajne 
pompy mechaniczne. Poza tym, jako do-
datkowy środek ostrożności, w środku 
pomiędzy obecnymi zakładami wodocią-
gowymi a Zarachem, w pewnym oddale-
niu od szosy, wzniesiono szopę, w której  
zainstalowano maszynę parową. Dzień     
i noc bez przerwy pompowała ona wodę 
ze studni głębinowej do Zarachowskiego 
Potoku. Jak wiemy– kopalnia i tak zosta-
ła zalana, więc maszynę zdemontowano. 
    Później w tym miejscu postanowiono 
wybudować zakłady wodociągowe dla 
Bytomia i jego okolic. Szkody wynikłe    
z wydobycia węgla powodowały bowiem 
niedobór wody pitnej w tym rejonie. Już 
podczas pierwszej wojny światowej 
(1917) opracowano plany tego przedsię-
wzięcia z datą realizacji dwa lata po za-
kończeniu działań wojennych. Rozpoczę-
to już nawet wycinkę lasu. Naturalnie 
planujący nie mogli przewidzieć jakim 
wynikiem skończy się dla II Rzeszy 
światowe starcie, a już na pewno nie 
przeszło im przez myśl, że tereny te do-
staną się Polsce. Tak to zakłady  
„Bibiela” powstały w innym miejscu        
i w innym czasie, a mianowicie w roku 
1953. Rozbudowano je w latach następ-
nych. 
    A Zarach? 
    Kiedy już strzecha byłej gospody doty-
kała ziemi wybudowano nowy dom– 
gajówkę. Była z drewna, kryta gontem. 
   Podczas II wojny światowej obok tejże 
gajówki postawiono barak, w którym 
przebywali rosyjscy jeńcy zatrudnieni 
przy różnych pracach leśnych. Dozoro-
wali ich wojskowi z ukraińskiego oddzia-
łu SS stacjonującego w pałacu w Zielo-
nej. 
   Po wojnie barak ten rozebrano, a kilka 
lat później rozebrano także gajówkę.      
W 1953 roku stanął tam, wzniesiony 
przez Nadleśnictwo Świerklaniec, sze-
ściorodzinny dom robotniczy wykupiony 
później przez emerytów tam zamieszku-
jących. 
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27  października (niedziela) odbę-
dzie się ostatnia już w tym roku 

impreza rowerowa organizowana 
przez Miasto Kalety.  
    Tym razem pojedziemy z wizytą        
w okolice Koszęcina- do rezerwatu Jele-
niak- Mikuliny i na Piłkę. Start rajdu- 
godzina 10.00 z parkingu przy Urzędzie 
Miejskim w Kaletach.  
   9 listopada (sobota) w Zielonej odbę-
dzie się drugi już z kolei Bieg Niepodle-
głości. Biegacze pokonają ponad 7 kilo-

metrową trasę wytyczoną w większości 
ścieżką przyrodniczo- dydaktyczną 
"Zielona Pętla". Start biegu- godz. 12.00.  
    Na obydwie imprezy można się zapisy-
wać telefonicznie pod numerem telefonu: 
034 352-76-52 (w przypadku biegu moż-
liwe także zapisy przed zawodami). 
    Rajd rowerowy odbędzie się tylko      
w przypadku sprzyjających warunków 
pogodowych (brak opadów deszczu), 
bieg zostanie przeprowadzony bez wzglę-
du na warunki atmosferyczne.  

Rajd rodzinny do rezerwatu Jeleniak Mikuliny i II Bieg Niepodległości zakończą sezon 
sportowych imprez plenerowych w Kaletach  

Unia wciąż w czubie tabeli 

W ysoką formą impo-
nuje jesienią dru-

żyna kaletańskiej Unii.   
W jedenastu do tej pory 
rozegranych spotkaniach 

Unici zostali pokonani jedynie trzy 
razy, odnotowali dwa remisy i sześć 
zwycięstw, co, z 20 punktami na kon-
cie, daje im wysoką, piątą pozycję       
w lidze .   
  Po małej wpadce 21 września z KS Pan-
ki przy Fabrycznej, kiedy to zespół Unii 
zszedł z boiska pokonany 1:3 (bramkę 
zdobył Kordian Lebek), w następnych 
meczach było już znacznie lepiej. 28 
września Unia wygrała ze Zniczem        
w Kłobucku 0:2 (bramki: P. Bździon i A. 
Golec), 5 października zremisowała       
w Częstochowie z Orłem Kiedrzyn 1:1 
(bramka: A. Golec), zaś 12 października 
zwyciężyła Orła Babienica/ Psary 2:1 

(bramki: S. Starczewski i M. Nojman).  
   W kolejnych jesiennych meczach Unia 
zagra: 
19 października z MKS Myszków 
(wyjazd) 

26 października z Jednością Boronów     
(u siebie) 
2 listopada ze Spartą Lubliniec (wyjazd) 
9 listopada z Polonią Poraj (u siebie). 
   

Pięć zwycięstw z rzędu– czyli Małapanew na fali  

P iłkarze Małejpanwi 
Kuczów na dobre 

otrząsnęli się już z pertur-
bacji związanych z roz-
wiązaniem i reaktywacją 

pierwszej drużyny. Począwszy od 15 
września w pięciu meczach zainkaso-
wali komplet punktów i obecnie tracą 
tylko trzy punkty do lidera– zespołu 
Dragona Rusinowice. 
   W pokonanym polu Małapanew zosta-
wiła kolejno: Orła Pawonków (wygrana 
na wyjeździe 0:2 po dwóch bramkach S. 
Żylaka), Płomień Łagiewniki Wielkie 
(wygrana 4:1 po bramkach Piotra Popie-
rza, S. Żylaka i P. Kocyby), Zielonych 
Zborowskie (wygrana na wyjeździe 1:2 
po golach S. Żylaka i M. Krysika), LKS 
Hadra (zwycięstwo u siebie 2:0, bramki:   

Korzekwa –2) i Tajfun Harbułtowice 
(wygrana na wyjeździe 0:2, bramki: S. 
Żylak. P. Kocyba). 
   W lublinieckiej „Klasie B” jesienią do 
rozegrania pozostały jeszcze tylko dwa 

spotkania. Drużyna z Kuczowa zagra 20 
października u siebie z Unią Lisowice      
i 27 października w Droniowicach z tam-
tejszym LKS.   

(jal) 

(jal) 
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W  dniach 14-15 września 2013 r. 
na   terenach przy zbiornikach 

wodnych w Kaletach Zielonej odbyły 
się już po raz drugi  Zawody Pucharu 
PFTA w Pneumatycznym Strzelectwie 
Terenowym.  
    Tym razem były to Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Pneumatycznym 
Strzelectwie Terenowym 2013. W każ-
dym dniu w zawodach uczestniczyło 
przeszło 170 zawodników. Najwięcej 
zawodników reprezentowało wojewódz-
twa: śląskie, dolnośląskie, lubuskie, łódz-
kie, małopolskie, mazowieckie, opol-
skie,  warmińsko-mazurskie, a także po-
morskie. Byli również reprezentanci 
Czech, Łotwy i Szkocji.  
    Puchary zwycięzcom wręczył Bur-
mistrz Miasta Klaudiusz Kandzia. Zma-
ganiom uczestników przyglądali się także 

radni Rady Miejskiej w Kaletach – prze-
wodniczący Eugeniusz Ptak, Zygmunt 
Mirowski oraz Grzegorz Krupa. 
    Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kaletach z p. Naczelnikiem Kazi-
mierzem Złotoszem na czele za pomoc w 
zabezpieczeniu imprezy - bez udziału 
OSP zawody nie mogłyby przebiegać 
bezpiecznie. 
    Dziękujemy także Miejskiej Orkiestrze 
Dętej Miasta Kalety pod dyrekcją p. Ma-
riana Lisieckiego oraz p. Czesławowi 
Krus i p. Dariuszowi Mazanowi za po-
moc w organizacji zawodów.   
 

Klasyfikację zawodów prowadzono         
w następujących konkurencjach i katego-
riach: 
HFT1 – klasa karabinków bezodrzuto-
wych 
HFT2 – klasa karabinków z odrzutem 

nHFT – open – nocna konkurencja HFT 
FT- open 
SILHOUETTE karabin 
SILHOUETTE – pistolet 
HFT – open – Junior Młodszy (9 do 13 
lat) 
HFT – open – Junior Starszy (14 do 18 
lat) 
HFT – open – Kobiety 
HFT – open – Senior Starszy (powyżej 
59 lat) 
FT 3/4 – karabinki niskoenergetyczne 
(FT3 – do 8,5 J i FT4 – do 11 J) 
Szczegółowa klasyfikacja zawodników 
dostępna jest pod adresem strony interne-
towej:  
http://mmp2013pl.wordpress.com/
wyniki/ 

Agnieszka Kwoka 

W Kaletach ponownie odbyły się zawody w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym 

W  piątek 13 
wrze śni a 

na boisku kale-
tańskiego Orlika 

odbyła się czwarta edycja piłkarskiego 
Turnieju Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska - szczebel gminny. 
   Do rozgrywek przystąpiły cztery druży-
ny chłopców z rocznika 2000- 2001.      
W sześcioosobowych (5+1) składach 
rywalizowano systemem „każdy z każ-
dym”.  
    Po prawie trzygodzinnych sportowych 
zmaganiach najlepszym zespołem okazali 
się Mali Narwańcy w składzie: Rafał 
Balbierz, Wojciech Ciomek, Kacper 
Kaczmarek, Wojciech Klyta, Jakub Miro-
sławski, Denis Myrcik, Tobiasz Skop. 
Królem strzelców turnieju został Woj-
ciech Ciomek- zawodnik zwycięskiej 

drużyny (8 goli). Rozgrywki meczowe 
pokazały bardzo duże zaangażowanie 
wszystkich zawodników. Przestrzegano 
zasad fair- play, nad czym czuwał sędzia 
zawodów: Jarosław Neumann oraz orga-
nizator imprezy: Antoni Jeż. Wszystkie 
drużyny zostały nagrodzone dyplomami 
Ministra Sportu i Turystyki Joanny Mu-
chy, zwycięzca dodatkowo otrzy-
mał puchar, a wszyscy zawodnicy 
za udział w turnieju dostali pa-
miątkowe koszulki. 
Wyniki spotkań: 
Dress-Team – Niebieska Vendetta 
1:0 
Orły Kaletańskie – Mali Narwańcy 
0:8 
Dress Team – Mali Narwańcy 0:3 
Niebieska Vendetta - Orły Kale-
tańskie 4:0 

Dress-Team – Orły Kaletańskie 11:0 
Mali Narwańcy – Niebieska Vendetta 4:0 
 

Końcowa klasyfikacja: 
1. Mali Narwańcy 9 pkt (15:0) 
2. Dress-Team 6 pkt (12:3) 
3. Niebieska Vendetta 3 pkt (4:5) 
4. Orły Kaletańskie 0 pkt (0:23) 

Mali Narwańcy zwycięzcami gminnego IV turnieju Orlika 

Antoni Jeż 
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TPD Kalety. Podziękowanie i zaproszenie 

Dz iałacze, zawodnicy oraz osoby 
bezpośrednio związane z klu-

bem speedrowerowym TPD Kalety 
pragną serdecznie podziękować 
wszystkim kibicom za ich obecność na 
meczach, doping i dobre słowo.  
    Ściganie sie w lewo nie miałoby bez 
Was sensu, dlatego chcemy podziękować 
i zadedykować wszystkie sukcesy wła-
śnie Wam kibicom.  
    Osobne podziękowania należą się 

wszystkim ludziom dobrej woli, bez któ-
rych rozegranie i zorganizowanie spotkań 
w Kaletach nie byłoby możliwe. Dzięku-
jemy za poświęcenie swojego wolnego 
czasu nam zawodnikom, klubowi i tej 
dyscyplinie.  
    Jednocześnie pragniemy zaprosić 
wszystkich na turniej, który zostanie ro-
zegrany 26.10.13 o godzinie 17.00 na 
torze speedrowerowym w Drutarni 
(wstęp wolny), gdzie swoje umiejętności 

zaprezentują najlepsi zawodnicy z Polski 
południowej, a kaletańska drużyna zosta-
nie uhonorowana złotymi medalami za 
zdobycie Mistrzostwa Okręgu Południo-
wego w sezonie 2013.  
    Do zobaczenia w Drutarni 26.10.2013r 
- sobota godzina 17.00! 
 

    Jeszcze raz z całego serca dziękujemy! 
 

 Zarząd Klubu TPD KALETY  

M ieszkańców, którzy nie mieli 
jeszcze okazji zobaczyć filmu 

"Leśno Rajza" zachęcamy do obejrze-
nia tej najnowszej produkcji filmowej.  

    O p o w i a d a 
ona o cieka-
wych przyrod-
niczo miejscach 
na terenie sze-
ściu gmin: Ka-

let, Koszęcina, Świerklańca, Woźnik, 
Miasteczka Śląskiego i Tworoga. Zostały 
one połączone trasami rowerowymi,        
a całość nazwano "Leśną Rajzą". Znajdą 
tutaj coś dla siebie rowerzyści, ale i miło-
śnicy pieszych wędrówek oraz lubiący 
oglądać świat z kajaka czy motolotni.  

    Oprowadza nas między innymi 
przyrodnik Czesław Tyrol i Józef 
Jendruś, laureat konkursu "Po na-
szymu, czyli po śląsku". Film jest 
również dostępny na płytach DVD 
w siedzibie Urzędu Miejskiego      
w Kaletach, biuro nr 23 – Referat 
Promocji. 
   Do chwili obecnej nie została na-
tomiast ukończona mapa „Leśnej 
Rajzy”. O terminie dostępności map 
poi n for m ujem y n a  s t r on i e 
www.kalety.pl oraz w Biuletynie 
Informacyjnym.  

Agnieszka Kwoka 

Leśno Rajza czyli podróż po zielonych zakątkach Śląska 

Jesteśmy drużynowym Mistrzem Polski Okręgu Południowego w speedrowerze!  

O statni mecz rundy jesiennej oka-
zał się dla drużyny TPD Kalety 

zwycięskim. Przeciwnik - Przystań 
Tarnów, był zdecydowanie słabszym 
zespołem i przegrał to spotkanie z TPD 
Kalety wynikiem 56- 98. 
     Po tym meczu drużyna TPD Kalety 
została Mistrzem Polski Okręgu Połu-
dniowego.  
    Nasi zawodnicy byli wspaniali, nie 
pozwoli przeciwnikowi uszczknąć więcej 
punktów. Najlepszym zawodnikiem tego 
meczu był Rafał Pigoń, który uzyskał 
maksymalną ilość punktów we wszyst-
kich biegach. Świetnie spisali się również 
nasi juniorzy – Krzysztof Podzimski, 
Mateusz Pęcherz i Denis Mazur. Zawo-
dom kibicowali wierni kibice, którzy 
wytrwale i głośno dopingowali naszą 
drużynę. Wielkie brawa dla naszych 
wszystkich zawodników oraz dla organi-
zatorów tego spotkania. Sędziował spo-
tkanie licencjonowany sędzia Piotr Ku-
der, również zawodnik TPD Kalety.  
    Mało kto wie, że w Kaletach działa 
utytułowany zespół TPD Kalety, który to 
już kolejny raz okazał się najlepszą        

w Polsce południowej drużyną w tej dys-
cyplinie sportowej . 
    W nowym sezonie 2014 drużyna TPD 
Kalety zamierza wystartować w Extrali-
dze Polski i walczyć o tytuł Drużynowe-
go Mistrza Polski, co, zdaniem fachow-
ców, jest realne. Młody ambitny zespół 
stać jest na dużo więcej. Marzeniem za-
wodników jest udział w Drużynowych 
Mistrzostwach Europy w Anglii, lecz 
zależne jest to od stworzenia odpowied-
niej atmosfery wo-
kół tego klubu, 
oraz szerszego 
zaangażowania się 
społeczności lokal-
nej i władz Miasta 
Kalety w promo-
wanie naszych 
zawodników, któ-
rzy osiągają nietu-
zinkowe rezultaty 
na arenie krajowej 
w tej dyscyplinie. 
Liczymy, jako za-
wodnicy i działa-
cze tego klubu 

sportowego, na pomoc i wsparcie naszej 
ekipy, której na pewno miasto nie może-
my się wstydzić. 
    W sezonie 2014 nasza drużyna TPD 
Kalety będzie reprezentowała Miasto 
Kalety na swoich koszulkach na torach 
speedrowerowych w całej Polsce. 
    W imieniu działaczy i kibiców dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego sukcesu w tym roku. 

    Zarząd Klubu TPD Kalety 
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W  sierpniu bie-
żącego roku 

nasze Gimnazjum roz-
poczęło dwuletnią współpracę z part-
nerską szkołą hiszpańską.  
    W ramach programu Comenius Part-
nerskie Projekty Szkół, 10 uczniów gim-
nazjum wraz z opiekunami będzie reali-
zować temat przewodni projektu 
„Odkrywając Europę” poznając język, 
kulturę, zwyczaje i historię regionu oko-
lic Sewilli na południu Hiszpanii. 
Uczniowie wyjadą ponadto na 10-dniową 
wymianę i zamieszkają w tym czasie       
u rodzin hiszpańskich, jak również 

ugoszczą młodzież hiszpańską w swoich 
domach. Produktem końcowym wspólne-
go projektu, realizowanego w j. angiel-
skim, będzie stworzenie przez młodzież 
multimedialnej mapy i przewodnika po 
obydwu regionach. Należy podkreślić 
ogromną szansę uczniów na poprawienie 
znajomości j. angielskiego i sprawniejsze 
posługiwanie się nim w sytuacjach dnia 
codziennego, jaką daje udział w projek-
cie. 
 Ponadto, również od sierpnia, jesteśmy 
jednym z partnerów, obok Urzędu Miej-
skiego w Kaletach w roli koordynatora 
oraz Miejskiego Domu Kultury, w pro-
jekcie Comenius Regio, w ramach które-
go współpracować będziemy z czeskim 
Vitkovem. Celem akcji Comenius Regio 
jest wzmacnianie europejskiego wymiaru 
edukacji poprzez współpracę między 

regionalnymi władzami oświatowymi      
w Europie. 
    Realizacja projektów typu Regio po-
zwala lokalnym władzom oświatowym 
rozwiązywać problemy, poszerzać ofertę 
edukacji szkolnej, daje możliwość wza-
jemnego uczenia się, wymiany najlep-
szych praktyk oraz rozwoju współpracy 
międzynarodowej.  
    W ramach projektu „Sztuka, muzyka    
i taniec w życiu nastolatka” w obydwu 
krajach odbędą się spotkania robocze, 
konferencje, seminaria, a także warsztaty 
i konkursy śpiewu, tańca i malarstwa        
z udziałem uczniów. Efektem końcowym 
projektu będzie nagranie albumu mu-
zycznego, wideoklipu tańca nowoczesne-
go oraz otwarcie wystawy malarstwa. 

Krzysztof Lisiecki 

Publiczne Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego w Kaletach w programach Comenius 
Partnerskie Projekty Szkół oraz Comenius Regio w latach 2013 – 2015  

24  września 2013 roku w Trusz-
czycy, w scenerii zabytkowej 

Alei Dębów odbyła się tegoroczna edy-
cja imprezy promującej zdrowy styl 
życia- Bieg o Laur Złotego Dębu.  
    W zawodach wzięło udział ok. 150 
uczniów z Szkół Podstawowych w Kale-
tach, Gimnazjów w Kaletach oraz 
uczniowie z zaprzyjaźnionego Miasta 
Vitkov w Republice Czeskiej. Zawody 
odbyły się z podziałem na kategorie wie-
kowe, na sześciu dystansach: 200m, 400-
m, 600m, 1000m, 1200m i 1500m.  
    W uroczystej dekoracji zwycięzców 
udział wzięli: Burmistrz Miasta Kalety 
Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak, 
Zastępca Burmistrza Dariusz Szewczyk 
oraz członek Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych rad-
ny Jan Klimek. Organizatorem zawodów 
była Publiczna Szkoła Podstawowa        
w Kaletach oraz Urząd Miejski w Kale-
tach.  

    Burmistrz Miasta Kalety składa 
podziękowanie za pomoc w organi-
zacji Pani Dyrektor Dorocie Mań-
czak oraz nauczycielom wychowa-
nia fizycznego- Antoniemu Jeż         
i Jarosławowi Neumann. 
 

Wyniki: 
 

 

Dystans 200 m 
Klasa I – II Szkoła Podstawowa 
Dziewczyny 
1. miejsce Kornelia Galios 

2. miejsce Liwia Bonk 
3. miejsce Maja Klabis 
Chłopcy 
1. miejsce Beniamin Kuroń 
2. miejsce Oliwier Bogiel 
3. miejsce Maciek Badura 
 

Dystans 400 m 
Klasa III Szkoła Podstawowa 
Dziewczyny 
1. miejsce Weronika Gruszka 
2. miejsce Paulina Osusznik 
3. miejsce Agata Brol 
Chłopcy 
1. miejsce Filip Parys 
2. miejsce Dawid Kubica 
3. miejsce Kacper Machoń 
 

Dystans 600 m 
Klasa IV – V Szkoła Podstawowa 
Dziewczyny 
1. miejsce Aleksandra Zdrahalova 
2. miejsce Julia Matlik 
3. miejsce Julia Ocelok 
Chłopcy 

1. miejsce Paweł Jarosz 
2. miejsce Bartosz Wojtal 
3. miejsce Matej Bek 
 
Dystans 1000 m 
Klasa VI Szkoła Podstawowa 
Dziewczyny 
1. miejsce Klaudia Musialik 
2. miejsce Kamila Deptała 
3. miejsce  Nikola Myrcik 
Chłopcy 
1. miejsce Dominik Słodczyk 
2. miejsce Ivan Novak 
3. miejsce Kamil Kłosek 
 

Dystans 1200 m 
Klasa I – II Gimnazjum 
Dziewczyny 
1. miejsce Klaudia Stańczyk 
2. miejsce Barbora Kubikowa 
3. miejsce Ola Ordon 
Chłopcy 
1. miejsce Wojtek Maleska 
2. miejsce Matyas Jersensky 
3. miejsce Mateusz Słodczyk 
 

Dystans 1500 m 
Klasa III Gimnazjum 
Dziewczyny 
1. miejsce Ilona Rudnicka 
2. miejsce Paulina Wiśniowska 
3. miejsce Martyna Sośnica 
Chłopcy 
1. miejsce Dominik Ciomek 
2. miejsce Cezary Ochman 
3. miejsce Mateusz Kowalski 

Biegi o Laur Złotego Dębu 2013  

Agnieszka Kwoka 
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Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego - współpraca samorządów             
województw na rzecz wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

W  dniu 17 września 
br. w sali posiedzeń 

Sejmiku Śląskiego odbyła 
się Uroczysta Sesja Sejmi-
ku Śląskiego, której głów-
nym tematem była współ-

praca samorządów województw na 
rzecz wspierania mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw. 
   Na obrady udała się delegacja Miasta 
Kalety - burmistrz Klaudiusz Kundzia, 
skarbnik miasta Renata Sosnica i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz 
Ptak. Sesja odbyła się w ramach III Euro-
pejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, który odbywał się          

w Katowicach w dniach 16 – 18 wrze-
śnia. W obradach udział wzięli m. innymi 
b. premier i przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego prof. Jerzy Buzek, b. wi-
cepremier Janusz Steinhoff, prezes Krajo-
wej Izby Gospodarczej Andrzej Arendar-
ski, marszałek województwa śląskiego 
Mirosław Sekuła.  

W  scenerii październikowych dni 
odbył się kolejny etap realizo-

wanego edukacyjnego projektu WODA 
DLA ŻYCIA.  

    Grupa uczniów szkoły podstawowej       
i gimnazjum 4 października br. wyjechała 
do Vitkova. Tam obejrzeli 5 prezentacji 
uczniów czeskich i 2 prezentacje naszych 
uczestników. Prezentacje były przedstawia-
ne przez prelegentów, autorów przygoto-
wanych materiałów. Bezpośrednio po pre-
zentacjach odbyła się degustacja wód mi-
neralnych czeskich i polskich. W godzi-
nach popołudniowych uczniowie zwiedzali 
w Opavie wystawę pn. DUCH AFRYKI. 
    Taki sam scenariusz Workshopu odbył 
się we wtorek 8 października br. w Kale-

tach. Uczestnicy również prezentowali 
realizowane tematycznie i związane z wodą 
projekty i odbyła się degustacja wód mine-
ralnych. Do dyspozycji uczniów były prze-
różne rodzaje wód, począwszy od wody 
czerpanej ze studni i zdrojów aż do wód 
butelkowanych.  
   Woda to nie tylko związek wodoru i tle-
nu, ale także rozpuszczone w niej różno-
rodne mikroelementy, które nadają jej 

określony skład, zapach i smak. Od tego 
właśnie zależy, jaką funkcję spełniać może 
woda w naszym organizmie.  
    Wszystkim uczniom- zarówno polskim 
jak i czeskim- uświadomiono, jak wielkie 
znaczenie ma woda dla życia i zdrowia.    
W godzinach popołudniowych uczniowie 
czescy przebywali w Parku Wodnym         
w Tarnowskich Górach.   

WORKSHOP Kalety - Vitkov  

Od  października w Publicznym 
Gimnazjum im. ks. P. Ro-

gowskiego w Kaletach ruszyły nowe 
zajęcia dla uczniów, finansowane        
w całości ze środków unijnych, na któ-
re szkoła pozyskała 591405,84 zł.  
    Z ponad 200 złożonych wniosków      
w woj. śląskim gmina znalazła się na 17 
miejscu na liście rankingowej projektów 
wybranych do dofinansowania. Celem 
projektu o nazwie „Edukacja kluczem do 
sukcesu” jest poprawa jakości kształcenia 
oraz oferty edukacyjnej nastawionej na 
rozwój indywidualnych zainteresowań 
uczniów gimnazjum. Rozwój ten nastę-

pował będzie poprzez udział uczniów     
w pozalekcyjnych zajęciach rozwijają-
cych, w obszarze nauk matematyczno-
przyrodniczych, humanistycznych, infor-
matycznych oraz języka angielskiego. 
Projekt ten wpłynie również na wyrówna-
nie dysproporcji w osiągnięciach eduka-
cyjnych uczniów, którzy wykazują trud-
ności w nauce, bądź którzy zagrożeni są 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
edukacyjnego. Ponadto projekt zakłada 
przygotowanie uczniów do dalszej ścież-
ki edukacyjnej i zawodowej, nawiązanie 
ścisłej współpracy szkoły z rodzicami 
uczniów. Skorzystają na nim uczniowie 

klas I-III, którzy w latach szkolnych 
2013/2014 oraz 2014/2015 będą uczestni-
czyć w dodatkowych zajęciach pozalek-
cyjnych. Uczniowie zostaną również ob-
jęci w jego ramach systemem opieki psy-
chologiczno - pedagogicznej. W projek-
cie weźmie udział łącznie 124 uczniów. 
Łączna liczba wszystkich zajęć to 1998 
godzin, a dofinansowanie do projektu 
wynosi 591405,84 zł.  
    Realizowane w rozpoczynającym się 
roku szkolnym projekty znacznie wzbo-
gacą ofertę zajęć dodatkowych realizo-
wanych w gimnazjum  

581.405,00 zł wsparcia z UE na dodatkowe zajęcia dla młodzieży z Publicznego     
Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego w Kaletach  
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21  września 2013 r. w Centrum 
Kultury Śląskiej w Nakle Ślą-

skim odbyło się Powiatowe Forum 
Organizacji Pozarządowych.  
    W ramach wydarzenia zaprezento-
wało się ponad 30 organizacji pozarzą-
dowych, w tym dwa z naszego miasta: 
stowarzyszenie Nasze Kalety na czele  
z liderami p. Adamem Gabrysiem i p. 
Izabelą Cogiel oraz stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne, które reprezen-
towały p. Maria Rogocz, p. Teresa Ku-
banek oraz p. Dorota Bartela.  
    Podczas Forum swoje stoisko wystawi-
ła także Fundacja Na Rzecz Dzieci 

"Miasteczko Śląskie", z którą nasze mia-
sto współpracuje już od wielu lat. Były 

wykłady psychologów i specjalistów, 
występy artystyczne, wystawy ręko-
dzieła i fotografii, pokaz udzielania 
pierwszej pomocy i sprzętu ratunko-
wego, prezentacja umiejętności i za-
dań psa przewodnika, przedstawienie 
zasad posługiwania się pismem Br-
aille’a i wiele innych atrakcji.  
   W wydarzeniu, oprócz członków 
stowarzyszeń, udział wzięli: burmistrz 
miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz 
radna Rady Miejskiej w Kaletach Jani-
na Perz.  

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych 

Przyspieszenie na linii Kalety - Kluczbork 

Co raz bliżej do zakończenia ro-
bót budowlanych na linii Sow-

czyce - Olesno Śląskie, Stare Olesno - 
Bąków i Bąków – Kluczbork w woje-
wództwie opolskim. Finisz prac rewita-
lizacyjnych szlaków oraz stacji Olesno 
Śląskie i Kluczbork zaplanowano na 
połowę listopada bieżącego roku.  
    Prace remontowe pierwszego toru na 
w/w szlakach zakończyły się w połowie 
sierpnia. Obecnie trwa modernizacja toru 
drugiego, obejmująca wymianę na-
wierzchni przejazdów kolejowych, od-
tworzenie rowów odwadniających, a tak-
że rewitalizację wybranych rozjazdów     
i obiektów inżynieryjnych, takich jak 
mosty, wiadukty i przepusty. Jednocze-
śnie odbywają się prace związane z re-
montem urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. W przeciągu kilku dni roz-

pocznie się również remont peronów na 
stacji Olesno Śląskie i Sowczyce.  Aktu-
alnie prowadzone roboty zostaną zreali-
zowane do połowy listopada. 
    Również w listopadzie zakończą się 
prace remontowe pierwszego toru na 
szlaku Koszęcin – Lubliniec w woje-
wództwie śląskim. Po wykonaniu odbio-
rów eksploatacyjnych i otwarciu dla ru-
chu, remontem zostanie objęty tor drugi. 
Dzięki temu zostanie zachowana płyn-
ność komunikacji kolejowej. Wszystkie 
prace toczą się zgodnie z przyjętym har-
monogramem. 
    Celem prac remontowych prowadzo-
nych przez spółkę PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. jest przede wszystkim 
poprawienie jakości usług przewozo-
wych, zwiększenie bezpieczeństwa          
i komfortu podróżnych oraz usprawnienie 
transportu kolejowego w regionie. Po 
rewitalizacji pociągi pasażerskie pojadą 
tam z prędkością do 120 km/h, a towaro-
we do 100 km/h. 

    Rewitalizacja prowadzona jest w ra-
mach projektu „Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 143 na 
odcinku Kalety - Kluczbork”. Projekt 
ubiega się o finansowanie przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, a jego całko-
wity koszt to ponad 367,5 mln PLN.  
    Inwestycja zostanie uzupełniona przez 
kolejną rewitalizację na trasie Kluczbork 
–Ostrzeszów i na odcinku Bytom Północ 
- Tarnowskie Góry oraz Kalety – Strze-
biń.  
    Zaplanowane inwestycje na trasie Ka-
towice - Poznań pozwolą skrócić czas 
przejazdu pociągiem między tymi miasta-
mi z 6 do około 4 godzin i 30 minut. 
 
 

Maciej Dutkiewicz 
Rzecznik Prasowy 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

    Głównym tematem kongresu   
i sesji była współpraca nauki, biznesu      
i samorządów w wspieraniu mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te 
mają bardzo duży udział w tworzeniu 
produktu krajowego brutto i zatrudniają 
duży odsetek pracowników. Małe i śred-
nie firmy stanowią 99,9% wszystkich 
przedsiębiorstw w Polsce. Wytwarzają ok 
60% PKB Polski i dają zatrudnienie dla 
ok 70% osób w wieku produkcyjnym      
w naszym kraju. Podkreślano rolę samo-
rządów w wspieraniu tego sektora gospo-
darki, mówiono o konieczności płynnej 
współpracy organów państwowych, na-
uki i samorządów w ułatwianiu zakłada-

nia i prowadzenia i rozwijaniu działalno-
ści gospodarczej przez mikro, małe oraz 
średnie podmioty. Miasto Kalety miało 
status "Organizacji Wspierającej" kon-
gres. Władze naszego miasta doceniają 
rolę, jaką odgrywają w rozwoju Kalet 
jednoosobowe lub małe firmy zarejestro-
wane w mieście. Podmiotów tych jest 
obecnie 443, z czego 32 firmy rozpoczęły 
działalność w tym roku. Samorząd – Ra-
da Miejska i władze miasta  z burmi-
strzem na czele, wspierają rozwój kale-
tańskich przedsiębiorców. W naszym 
mieście otwarty jest Punkt Konsultacyjny 
Krajowego Systemu Usług działający 
przy Ośrodku Kształcenia Samorządu 

Terytorialnego, który służy pomocą 
przedsiębiorcom zakładającym i prowa-
dzącym działalność gospodarczą. Co ro-
ku miasto organizuje Galę Przedsiębior-
ców, na której burmistrz honoruje firmy 
zasłużone dla biznesu, zatrudniające 
mieszkańców miasta i przyczyniające się 
do rozwoju Kalet. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że władze miasta podjęły w tej 
kadencji szereg działań w zakresie strate-
gii i promocji, czy to w odzyskiwaniu 
terenów przemysłowych po byłych 
KZCP, czy to w rewitalizacji obszarów 
miasta, które pośrednio już procentują      
i będą procentować w rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości.  

Agnieszka Kwoka 
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Michał Szewczyk Klaudiusz Kandzia 

L ikwidacja KZCP postępuje. 19 
września Burmistrz Miasta Kale-

ty uczestniczył przy spisywaniu aktów 
notarialnych sprzedaży kolejnych nie-
ruchomości przez likwidatora KZCP. 
    Tym razem likwidator sprzedawał       
4 działki na terenie zakładu, z czego        
3 działki to zlikwidowane drogi o łącznej 
powierzchni 1954 m2 i 1 działka zabudo-
wana budynkiem przemysłowym prze-
znaczonym do rozbiórki.  
    Sprzedaż nieruchomości przez likwida-
tora, oprócz postępu w procesie likwida-
cji, jest również korzystna dla miasta. Ze 
zbycia w/w nieruchomości miasto otrzy-
mało kwotę 6 000 zł i zyskało nowych 
płatników podatku od nieruchomości. 
Nabywcy nieruchomości to przedsiębior-
cy z Kalet. 

Kolejny krok w procesie  
likwidacji KZCP 

Izabela Rapczyńka 

(jal)

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans 
mieszkańców miasta Kalety etap II – na liście rezerwowej 

I nformujemy naszych mieszkańców, 
iż projekt pn. Przeciwdziałanie wy-

kluczeniu cyfrowemu oraz wyrówny-
wanie szans mieszkańców miasta Kale-
ty etap II, złożony w ramach Działania 
8.3. Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka został oceniony pozytyw-
nie, jednak nie uzyskał dofinansowania 
i został umieszczony na liście wniosków 
rezerwowych. 
    W związku z powyższym na chwilę 
obecną projekt nie będzie realizowany. 
Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że 
w wyniku oszczędności poprzetargowych 
projektów, które otrzymały dofinansowa-
nie, nasz wniosek może uzyskać dotację. 

    Przypomnijmy, że w ramach pierwszej 
edycji tego projektu zakupiono 30 zesta-
wów komputerowych wraz z oprogramo-
waniem i dostępem do Internetu, które 
przekazane zostały 30 gospodarstwom 
domowym o najniższych dochodach oraz 
osobom niepełnosprawnym z terenu mia-
sta Kalety. W ramach projektu 10 zesta-
wów komputerowych trafiło do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kaletach przy ul. 
Lublinieckiej 2 oraz jej filii w Miotku 
przy ul. Orzeszkowej 10, gdzie bezpłatnie 
mieszkańcy mogą korzystać z dostępu do 
Internetu. 

Miasto Kalety pozyskało  
12.000 zł dotacji z budżetu 

Województwa Śląskiego 

Urząd Miejski  
będzie zarządcą miejskich 

wodociągów 

M iasto Kalety pozyskało dodatko-
we środki finansowe. W dniu 

17.09.2013 r. została podpisana Umowa 
pomiędzy Wicemarszałkiem Woj. Ślą-
skiego a Burmistrzem Miasta Kalety 
dotycząca przyznania i przekazania 
dotacji z budżetu woj. śląskiego w wy-
sokości 12.000 zł na realizację zadania 
pn. Wzmocnienie działalności placówek 
wsparcia dziennego dla dzieci i mło-
dzieży (świetlic oraz klubów) funkcjo-
nujących na terenie województwa ślą-
skiego o nazwie „Ja i Ty – zawsze ra-
zem”.  
    Całkowity koszt zadania wynosi 20.000 
zł, z czego 40% stanowi wkład własny 
gminy. Uczestnictwo w ww. konkursie 
odbyło się z inicjatywy pracownika świe-
tlicy środowiskowej „Przystań” – Pani 
Moniki Ulbricht oraz Pełnomocnika Bur-
mistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień, za co należą im 
się słowa podziękowania za trud włożony 
w przygotowanie wniosku o pozyskanie 
ww. dotacji. 

O becny zarządca 
miejskich wo-

dociągów- firma 
P R I M  S . A .  -
znajdująca się w upa-

dłości likwidacyjnej poinformowała 
oficjalnie Miasto Kalety o zamiarze 
wypowiedzenia umowy na eksploatację 
sieci wodociągowej.  
    W związku z powyższym najprawdo-
podobniej od 1 stycznia 2014 r. Urząd 
Miejski w Kaletach będzie obsługiwał 
miejskie wodociągi.  
    Obecnie Urząd Miejski przygotowuje 
się technicznie i organizacyjnie do prze-
jęcia tego zadania. Dołożymy wszelkich 
starań aby dla mieszkańców Kalet korzy-
stających z wodociągów zmiana operato-
ra była niezauważalna zarówno pod 
względem finansowym jak i jakościo-
wym. Celem miasta jest ciągła moderni-
zacja sieci i poprawa jakości usług wodo-
ciągowych dla mieszkańców oraz utrzy-
manie jak najniższej możliwej ceny wo-
dy. 

Marek Parys 

Urząd Miejski w Kaletach otrzymał certyfikat "Bezpieczny Urząd"  

W  lipcu oraz 
sierpniu br.     

w Urzędzie Miejskim 
w Kaletach oraz pod-
ległych jednostkach 
organizacyjnych prze-
prowadzony został 
audyt bezpieczeństwa 
danych osobowych 
oraz audyt legalności 
oprogramowania.  
    W wyniku audytu 
stwierdzono, że Urząd 

Miejski oraz podległe jednostki spełniają 
ustawowe wymogi dotyczące bezpieczeń-
stwa danych oraz legalności oprogramo-
wania.  
    Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 
26 września br. prezes uprawnionej firmy 
audytorskiej Fundacji Polkom Audit 
Consulting Group z Łodzi wręczył Bur-
mistrzowi Klaudiuszowi Kandzi certyfi-
kat ochrony danych osobowych 
"Bezpieczny Urząd" oraz certyfikat legal-
ności oprogramowania.  

Dariusz Szewczyk 
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    Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargach nie-
ograniczonych na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach 
administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2013/2014” 
zostały wybrane oferty złożone przez: w rejonie Nr 1, Usługi 
Transportowe Bogdan Klyta, zaś w rejonie Nr 2 Usługi Cią-
gnikiem Michał Zawodny. 

Ogłoszenie o wyniku postępowania  
przetargowego na: „Zimowe utrzymanie 

dróg w granicach administracyjnych mia-
sta Kalety, sezon zimowy 2013/2014 

 - Rejon Nr 1 i 2.” 

I nformujemy, że budo-
wa kanalizacji sanitar-

nej w Kaletach Drutarni 
wkroczyła w ostatni etap- 
tj. podłączania mieszkań-
ców do wykonanych 

głównych kolektorów w ulicach.  
    Podłączenie budynków mieszkalnych 
odbywa się jak najkrótszym przełącze-
niem aby zebrać sieci sanitarne z posesji. 
Planowany termin zakończenia robót, 
zgodnie z podpisaną umową, jest zapla-
nowany na koniec października bieżące-
go roku. Z aktualnego zaangażowania 
wykonywanych prac można wnioskować, 
że roboty zakończą się w połowie paź-

dziernika 2013 r.  
    Na dzień dzisiejszy wyżej wymienione 
przedsięwzięcie inwestycyjne zamyka się 
kwotą realizacyjną w wysokości 
4.940000 złotych wyrażoną w wartości 
netto, ponieważ Miasto Kalety odlicza 
podatek Vat od realizowanych inwestycji 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. 
W wyżej wymienionej kwocie jest dota-
cja WFOŚiGW w Katowicach w wysoko-
ści 1.920000 złotych oraz pożyczka        
w wysokości 1.920000 złotych.  
    Trwa procedura podpisywania umów  
z mieszkańcami na odbiór ścieków.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Drutarni      
na ukończeniu  

Bolesław Gruszka 

1  października 2013 r. został dokonany odbiór techniczny prac związanych    
z remontem zniszczonego odcinka chodnika przy ul. Ks. Drozdka w Kale-

tach. 
    Prace zostały wykona-
ne przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Tarnow-
skich Górach na wniosek 
burmistrza miasta Kalety 
Klaudiusza Kandzi. 
    Nowy chodnik z całą 
pewnością poprawi bez-
pieczeństwo i wizerunek 
naszego miasta.  
   Zarząd Dróg Powiato-
wych, w miesiącu wrze-
śniu,  wymienił także 
krawężniki przy Placu 
Zjednoczenia w Jedrysku. 

Michał Szewczyk 

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierw-
szy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nej stanowiącej własność gminy Kalety.  
    Działka nr 3561/70 o powierzchni 
0.1576 ha, położenie Kalety, skrzyżowa-
nie ul. Dąbrowskiego i ul. Wolności. Prze-
targ odbędzie się w dniu 5 listopada 2013 
roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II 
piętro, pokój nr 24, o godzinie 10.00. In-
formacji związanych ze zbyciem w/w 
nieruchomości udziela się w Urzędzie 
Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 lub pod 
nr telefonu 34/3527648. 

Ogłoszenie o pierwszym 
przetargu ustnym nieogra-

niczonym na sprzedaż     
nieruchomości niezabudo-

wanej stanowiącej własność 
gminy Kalety 

Inwestycje Zarządu Dróg Powiatowych w Kaletach 

   

(jal) 

W Przedszkolu Miejskim w Kaletach oraz w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach – 
Miotku zamontowano instalacje solarne  

W  związku z trwającymi pracami dotyczącymi    
„Termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej w mieście Kalety” zostały wykonane insta-
lacje solarne wspomagające przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej w przedmiotowych obiektach.  
    Zabudowa układów solarnych, w połączeniu z termo-
modernizacją i kapitalnym remontem instalacji centralne-
go ogrzewania wraz z wymianą kotłów, w znaczącym 
stopniu zmniejszy koszty związane z utrzymaniem bu-
dynków.  
    Zadanie współfinansowane jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007-2013. Priorytet: V Środowisko, dzia-
łanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.  
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny dla mieszkańców miasta 
Kalety. Od 28 września br. można oddawać kolejną frakcję - MEBLE  

M ieszkańcy Kalet, którzy złożyli 
DEKLARACJĘ o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i dokonują zgodnie z nią 

stosownych wpłat na rzecz Miasta Ka-
lety, mogą oddawać do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, który jest zlokalizowany przy    

ul. ks. Drozdka 31 następujące rodzaje 
odpadów: 
- zużyte baterie i akumulatory, 
- kompletny   zużyty   sprzęt  elektryczny       
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OPINIA SANITARN A 
Na podstawie: 
- art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.    
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. 
tekst : Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 126-
1263 z późn. zm.), 
- art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.), 
- §3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.       
w sprawie przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. 
zm.) 
Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza 
Miasta Kalety z dnia 27.07.2013 r. (data 
wpływu 30.07.2013 r.) Nr WSiRG-
6220.4.12.2013.MG  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Bytomiu opiniuje negatywnie         
w zakresie wymagań higienicznych           

i zdrowotnych warunki realizacji przed-
sięwzięcia mogącego potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko dla 
inwestycji pn.: ,,Budowa Zakładu Prze-
twarzania Zużytego Sprzętu Elektryczne-
go i Elektronicznego niezawierającego 
substancji niebezpiecznych na działkach 
nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 
2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 
2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach". 
UZASADNIENIE: 
    Burmistrz Miasta Kalety pismem         
z dnia 27.07.2013 r. zwrócił się do Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Bytomiu o zaopiniowanie w/w 
inwestycji - na etapie wydania decyzji     
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
    Obowiązek wydania opinii wynika       
z art. 78 ust. l  pkt 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 77 ust. 2 w/w ustawy or-

gan występujący o uzgodnienie przedło-
żył wniosek o wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach, postano-
wienie Burmistrza Kalety z dnia          
1 9 . 0 6 . 2 0 1 3  r .  N r    
WSiRG.6220.4.7.2013.MG stwierdzające 
obowiązek przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko: dla w/w 
przedsięwzięcia oraz ,,Raport oddziały-
wania na środowisko dla w/w przedsię-
wzięcia" wykonany przez ATMO-
TERM ••- EKOURBIS Sp. z o. o. w lipcu 
2013 r. w Częstochowie. W dniu           
12. 08.2013 r. Burmistrz Miasta Kalety 
przedłożył kserokopie petycji mieszkań-
ców Kalet dot. przedmiotowej inwestycji. 
W dniu 13.09.2013 r. Inwestor przedłożył 
uzupełnienie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko o brakują-
ce informacje – zgodnie z pismem PPIS 
w Bytomiu Nr ZNS/523-30/13 z dnia 
23.08.2013 r. 
    Przedsięwzięcie obejmuje budowę 
Zakładu Przetwarzania Zużytego     
Sprzętu Elektrycznego i Elektroni-       
cznego          niezawierającego  

I nformujemy mieszkańców, że w dniu 26 września 2013 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła negatywna 
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu dotycząca, planowanej inwesty-

cji firmy Hemarpol: „BUDOWA ZAKŁADU PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEK-
TRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NIEZAWIERAJACEGO SUBSTANCJI NIEBEZPIECZ-
NYCH”, którą poniżej przedstawiamy.  

Negatywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu    
dotycząca przedsięwzięcia firmy Hemarpol  

i elektroniczny, 
- zużyte opony (z samochodów osobo-
wych). 
- przeterminowane lekarstwa, 
- szkło (z wyłączeniem szkła okiennego    
i szyb samochodowych), 
- meble, 
- opakowania z plastiku typu PET, 

 
ZASADY SEGREGACJI                

OPAKOWAŃ TYPU PET  
 Do pojemnika przeznaczonego do 
zbierania opakowań typu PET  
 
WRZUCAMY: 
·      butelki po napojach, 
·      plastikowe zakrętki po napojach, 
·     puste opakowania plastikowe po che-
mii gospodarczej i kosmetykach, 
·      czyste kanistry plastikowe. 
  
 NIE WRZUCAMY: 
·   butelek i pojemników z jakąkolwiek 
zawartością, 

·  butelek i pojemników 
po olejach (spożywczych, 
silnikowych), 
·  opakowań po nawo-
zach, środkach chwasto    
i owadobójczych, 
·    opakowań po medyka-
mentach, 
· butelek po płynach 
chłodniczych, 
·   pojemników po wyro-
bach garmażeryjnych, 
·  opakowań z resztkami 
po jogurtach, masłach, 
margarynach, 
·    zderzaków samochodowych, 
·    plastikowych zabawek, 
·    plastikowych mebli ogrodowych, 
·    plastikowych ram okiennych, 
·  części plastikowych ze sprzętu AGD      
i RTV  (obudowy  po monitorach, telewi-
zorach, itp.), 
·    tworzyw piankowych, styropianu, 
·  artykułów wykonanych z połączeń two-

rzyw z innymi materiałami. 
 

 Punkt jest czynny: 
- w środy w godzinach od 12.00  do 
19.00 oraz 
- w soboty w godzinach od 8.00 do   
14.00. 
Terminy odbioru pozostałych frak-
cji odpadów w PSZOK będą podane      
w najbliższym czasie.  

Monika Gambuś 
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     substancji niebezpiecznych na 

działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 226-
2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 
2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97      
w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a. 
Planowana inwestycja została zakwalifi-
kowana zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 i pkt 
80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
09 listopada 2010 r. w sprawie przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, 
poz. 1397 z późn. zm.) - jako mogącą 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla której raport może być 
wymagany. 
W zakres w/w przedsięwzięcia wchodzić 
będzie: 
- zbieranie odpadów zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
- przetwarzanie odpadów zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego nieza-
wierających substancji niebezpiecznych 
(odpady o kodach 16 02 14, 16 02 16, 20 
01 36) - przyjęcie ZSEE i jego kwalifika-
cja, wstępna faza rozdrobnienia, faza 
rozdrobnienia właściwego, separacja roz-
drobnionej frakcji, czynności przeładun-
kowe, załadowczo- wyładowcze, 
- krótkotrwałe magazynowanie odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebez-
pieczne. 
Do zakładu przywożone będą wszystkie 
odpady zużytego sprzętu elektrycznego   
i elektronicznego. Następnie przeprowa-
dzona zostanie ich selekcja wykonana 
przez wykwalifikowany personel, który 
ze strumienia wszystkich zebranych od-
padów (na podstawie kart przekazania 
odpadu) wydzieli sprzęt niezawierający 
substancji niebezpiecznych. Odpady nie-
zawierające substancji niebezpiecznych 
zostaną przekazane do przetwarzania     
w projektowanym zakładzie. Pozostałe 
odpady (zawierające substancje niebez-
pieczne) zostaną przetransportowane wła-
snym transportem do Zakładu Przetwa-
rzania ZSEiE  posiadającego wymagane 
prawem zezwolenia. 
W wyniku realizacji zadania inwestycyj-
nego spółka planuje w realizacji nowych 
procesów przetwarzać do 300 Mg zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go miesięcznie - łącznie w ramach 3 no-
wych procesów (3600Mg/rok). 
Obecnie Inwestor prowadzi na przedmio-
towym terenie działalność polegającą 
głównie na zbieraniu i przerobie złomu 
stalowego. 
Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie   
z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: 
Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263         

z późn. zm.) jest powołana do realizacji 
zadań z zakresu zdrowia publicznego,    
w szczególności poprzez sprawowanie 
nadzoru nad warunkami m.in. higieny 
środowiska - w celu ochrony zdrowia 
ludzkiego przed niekorzystnym wpływem 
szkodliwości i uciążliwości środowisko-
wych. 
Planowana inwestycja budzi wątpliwości 
co do zapewnienia wystarczającego ogra-
niczenia uciążliwości dla mieszkańców 
okolicznych terenów oraz negatywnego 
oddziaływania na środowisko, mimo, iż   
w Raporcie o oddziaływaniu na środowi-
sko przedstawiono rozwiązania technicz-
ne mające na celu ochronę środowiska. 
Teren Inwestora graniczy: 
- od południa z terenem przemysłowym 
częściowo zabudowanym, 
- od północy z terenami niezabudowany-
mi i dalej z ul. Dworcową 
- od wschodu z terenami zabudowy prze-
mysłowo- składowej i dalej z ul. Lubli-
niecką, 
- od zachodu z ul. Powstańców Śląskich  
i terenami kolejowymi, 
- od północnego zachodu z terenem zabu-
dowy znajdującej się przy skrzyżowaniu 
ulic Powstańców Śląskich z ulicą Dwor-
cową). 
Podczas eksploatacji Inwestycji na teren 
Zakładu trafiać będą, poza odpadami 
niezawierającymi substancji niebezpiecz-
nych przeznaczonych do przetwarzania, 
także odpady zawierające substancje nie-
bezpieczne wśród których, biorąc pod 
uwagę załącznik nr 2 do ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym (Dz. U.           
z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), 
mogą znajdować się substancje stwarza-
jące szczególne zagrożenie dla środowi-
ska (art. 164 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska- tekst 
jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150      
z późn. zm.). 
Planowane przedsięwzięcie budzi niechęć 
oraz napięcia społeczne wśród mieszkań-
ców, szczególnie ul. Lublinieckiej, Po-
wstańców Śląskich, Dworcowej, co po-
twierdzają petycje mieszkańców przeka-
zane przy piśmie Burmistrza Miasta Ka-
lety z dnia 08.08.2013 r. (data wpływu 
12.08.2013r.). Konflikty społeczne wy-
wołane są obawami wynikającymi z kwe-
stii wzmożonego hałasu (mieszkańcy 
skarżą sie na już istniejący hałas związa-
ny ze zbieraniem i przerobem złomu na 
terenie istniejącego Zakładu oraz hałas 
dobiegający od strony PKP i drogi po-
wiatowej), kwestii krajobrazowych oraz 
wątpliwości związanych z wprowadza-

niem na teren zakładu odpadów zawiera-
jących substancje niebezpieczne. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, 
poz. 1495 z późn. zm.) zakładem prze-
twarzania jest instalacja, obiekt budowla-
ny lub jego część, w których jest prowa-
dzone przetwarzanie zużytego sprzętu,   
w tym demontaż obejmujący usunięcie    
z tego sprzętu składników niebezpiecz-
nych, materiałów i części składowych, 
określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 
natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 
przetwarzanie to wszystkie czynności 
podejmowane po przekazaniu zużytego 
sprzętu do przedsiębiorcy prowadzącego 
zakład przetwarzania w celu demontażu 
obejmującego usunięcie z tego sprzętu 
składników niebezpiecznych, materiałów 
i części składowych, określonych w za-
łączniku nr 2 do ustawy, pocięcie oraz 
przygotowanie do odzysku lub unieszko-
dliwiania. 
W związku z tym, iż przetwarzanie to 
wszystkie czynności podejmowane po 
przekazaniu zużytego sprzętu do przed-
siębiorcy prowadzącego zakład przetwa-
rzania (również selekcja, magazynowanie 
itp.) budzi wątpliwość możliwość przyj-
mowania na teren zakładu odpadów za-
wierających substancje niebezpieczne 
(mimo, iż będą tylko selekcjonowane        
i magazynowane), skoro inwestycja ma 
polegać na budowie Zakładu Przetwarza-
nia ZSEE niezawierającego substancji 
niebezpiecznych. Rozdział 7 ww. ustawy 
wskazuje obowiązki prowadzącego za-
kład przetwarzania, w tym art.              
43: ,,Prowadzący zakład przetwarzania 
powinien zapewniać bezpieczne dla   
środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie 
zużytego sprzętu oraz powstających        
z niego odpadów". Art. 44 ust. tej           
samej ustawy określa minimalny zakres 
czynności, które muszą być wykonane 
przez zakład przetwarzania:  
,,Prowadzący zakład przetwarzania po 
przyjęciu zużytego sprzętu jest obowiąza-
ny do niezwłocznego usunięcia składni-
ków niebezpiecznych, materiałów części 
składowych, określonych w załączniku nr 
2 do ustawy, natomiast zgodnie z art. 3 
ust. 1 pkt 5 przetwarzanie to wszystkie 
czynności podejmowane po przekazaniu 
zużytego sprzętu do przedsiębiorcy pro-
wadzącego zakład przetwarzania w celu 
demontażu obejmującego usunięcie         
z tego sprzętu składników niebezpiecz-
nych, materiałów i części składowych, 
określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 
pocięcie oraz przygotowanie do odzysku 
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W  dniu 26 września 2013 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Kaletach odbyła się XXXII sesja 
Rady Miejskiej w Kaletach, obradom 
przewodniczył Eugeniusz Ptak – prze-
wodniczący Rady Miejskiej wraz          
z Ryszardem Sendlem pełniącym funk-
cję wiceprzewodniczącego RM. 
 W obradach udział wzięło 15 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał. 
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia przedsta-
wił sprawozdanie z okresu międzysesyj-
nego oraz  prezentację multimedialną na 
temat realizacji zadań inwestycyjnych         
i remontowych ujętych w budżecie mia-
sta na 2013 rok. Następnie głos zabrał 
przewodniczący Rady Miejskiej, który 
poinformował radnych o bieżących spra-
wach  oraz o swojej działalności w okre-
sie międzysesyjnym. 
    W trakcie obrad prezes firmy audytor-
skiej Fundacji Polkom Audit Consulting 
Group z Łodzi poinformował zebranych 
o wynikach audytu nt. bezpieczeństwa 
danych osobowych oraz legalności opro-
gramowania przeprowadzonego w Urzę-
dzie Miejskim i jednostkach podległych,  
a następnie wręczył burmistrzowi certyfi-
katy: ochrony danych osobowych 

"Bezpieczny Urząd" oraz legalności 
oprogramowania. 
    W kolejnych punktach porządku obrad 
radni podjęli następujące uchwały: 
Nr 283/XXXII/2013 zmian budżetu Mia-
sta Kalety na 2013 rok. 
Nr 284/XXXII/2013 w sprawie wyraże-
nia woli nabycia od Skarbu Państwa wła-
sności nieruchomości gruntowej. 
Nr 285/XXXII/2013 w sprawie określe-
nia warunków i trybu finansowania zadań 
własnych Miasta Kalety w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu. 
Nr 286/XXXII/2013 w sprawie przystą-
pienia Miasta Kalety do realizacji projek-
tu pn. "Edukacja kluczem do sukcesu" 
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Nr 287/XXXII/2013 w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia w publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez Mia-
sto  Kalety. 
Nr 288/XXXII/2013  w sprawie uchyle-
nia uchwały Nr 195/XXI/2012 Rady 
Miejskiej w Kaletach z dnia 28 września 
2012 r. w sprawie ustalenia stawki za 
korzystanie z przystanków komunikacyj-
nych. 
   W punktach interpelacje i zapytania 
radnych oraz wolne wnioski i informacje 
zgłaszano następujące sprawy: 

Radna Irena Nowak   
przekazała informację nt. przygotowania 
jednostek oświatowych w Mieście Kalety 
do roku szkolnego. Radna podziękowała 
za wyrównanie przekopu na ulicy Bema 
przy skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja i po-
prosiła o wyczyszczenie studzienki kana-
lizacyjnej na ulicy Reja przy skręcie na 
ulicę Bema, dodatkowo przedstawiła 
problemy mieszkańców Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja 53/55. 
Radna Maria Wiatrek  
zgłosiła awarię oświetlenia na skrzyżo-
waniu ulic Wojska Polskiego i Kosmo-
nautów oraz prosiła o doświetlenie ulicy 
Okrzei. 
Radna Zuzanna Jelonek  
podziękowała za całokształt prac związa-
nych z remontem ulicy 3 Maja i jedno-
cześnie zwróciła uwagę na potrzebę wy-
konania chodnika przy tej ulicy w stronę 
Bruśka oraz pobocza i oświetlenia przy 
ulicy Koszęcińskiej – do skrzyżowania     
z ulicą Rzeczną, przy tym zgłosiła       
obawę  w związku z wykorzystywaniem 
do celów przewozowych drogi 3 Maja        
p r z e z  s a m oc h od y c i ę ż a r o w e                
Nadleśnictwa Koszęcin. Radna prosiła    
o naprawę i uzupełnienie ubytków na 
kładce na ulicy Rzecznej oraz o interwen-
cję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
celem poprawienia oznakowania  

Sprawozdanie z XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

lub unieszkodliwiania. 
W związku z tym, iż przetwarzanie to 
wszystkie czynności podejmowane po 
przekazaniu zużytego sprzętu do przed-
siębiorcy prowadzącego zakład przetwa-
rzania (również selekcja, magazynowanie 
itp.) budzi wątpliwość możliwość przyj-
mowania na teren zakładu odpadów za-
wierających substancje niebezpieczne 
(mimo, iż będą tylko selekcjonowane       
i magazynowane), skoro inwestycja ma 
polegać na budowie Zakładu Przetwarza-
nia ZSEE niezawierającego substancji 
niebezpiecznych. Rozdział 7 ww. ustawy 
wskazuje obowiązki prowadzącego za-
kład przetwarzania, w tym art. 43: 
,,Prowadzący zakład przetwarzania powi-
nien zapewniać bezpieczne dla środowi-
ska i zdrowia ludzi przetwarzanie zużyte-
go sprzętu oraz powstających z niego 
odpadów". Art. 44 ust. tej samej ustawy 
określa minimalny zakres czynności, 
które muszą być wykonane przez zakład 
przetwarzania: ,,Prowadzący zakład prze-
twarzania po przyjęciu zużytego sprzętu 
jest obowiązany do niezwłocznego usu-
nięcia składników niebezpiecznych, ma-

teriałów i części składowych, określo-
nych w załączniku nr 2 do ustawy”.  
Inwestor w Raporcie wskazuje, iż sub-
stancje niebezpieczne nie będą usuwane 
na terenie zakładu tylko przekazywane do 
innego Zakładu Przetwarzania Zużytego 
Sprzętu posiadającego zezwolenia na 
odzysk odpadów niebezpiecznych, co 
oznacza, iż substancje niebezpieczne nie 
będą niezwłocznie usuwane w przedmio-
towym zakładzie przetwarzania oraz mo-
gą  stanowić zagrożenie dla ludzi i środo-
wiska w związku z niepotrzebnym maga-
zynowaniem na terenie Zakładu (art. 25 
ust. 4 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 
2012 r. (Dz. U. z 2013 poz. 21) określa 
czas tymczasowego magazynowania jako 
nie dłuższy niż 3 lata). 
    Reasumując, analiza oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko przepro-
wadzona w raporcie zawiera nieścisłości 
w stosunku do obowiązującego prawa, 
nie rozwiewa wszystkich wątpliwości, 
jednocześnie nie oddając rzeczywistego 
oddziaływania inwestycji na środowisko  
i zdrowie ludzi mieszkających w bliskim 
sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz 

budzi spore kontrowersje społeczne. Po 
analizie dokumentacji dołączonej do 
wniosku o uzgodnienie warunków reali-
zacji inwestycji w zakresie spełnienia 
wymagań higienicznych i zdrowotnych 
oraz przeprowadzonym postępowaniu 
uzupełniającym - nie znaleziono pod-
staw do wydania pozytywnej opinii     
w przedmiocie sprawy. 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Bytomiu  

mgr Jolanta Wąsowska 

Bezpłatne porady prawne 
 

Najbliższy dyżur prawnika w Filii Biu-
ra Poselskiego Tomasza Głogowskiego      
w Kaletach (ul. Lubliniecka 2, MDK) 
odbędzie się 29 października (wtorek). 
Porad udziela adwokat Mariusz Jaku-
bowski. Prosimy o wcześniejszą rezer-

wację terminu telefonicznie              
(699 237 471, 32 768 86 11) oraz przy-
gotowanie wszystkich materiałów po-

mocnych w rozpoznaniu istoty sprawy.  
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Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

18 listopada w Miejskim Domu Kultury odbędzie się wernisaż zdjęć i przeźroczy związanych z KZCP (kolekcja Czesława Chrósta). 

9 listopada w Zielonej, na dystansie ponad 7 km, odbędzie się II Bieg Niepodległości. Zapisy pod numerem telefonu: 034 352-76-52 
lub w dniu zawodów pomiędzy 10.00 a 11.30. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00. 

27 października odbędzie się rodzinny rajd rowerowy do rezerwatu Jeleniak– Mikuliny. 

21 października w Miejskim Domu Kultury gościć będzie Objazdowe Kino Orange. 

elementami odblaskowymi drogi 
z Drutarni do Kalet. Dodatkowo radna   
Z. Jelonek pytała o możliwość wprowa-
dzenia ograniczenia prędkości na ulicy    
1 Maja (w centrum) oraz oznakowania 
drogi do cmentarza i kościoła w Kale-
tach. 
Przewodniczący Eugeniusz Ptak 
podziękował za zareagowanie na problem 
wyrzucania śmieci na końcu ulicy Leśnej, 
poprosił również, aby zwrócić się do 
przewoźnika– firmy Unimetal- żeby busy 
do Tarnowskich Gór kursowały w soboty 
tak jak w dni robocze. 
Radna Mirosława Potempa 
zgłosiła, że na ulicy Stawowej nie świecą 
3 lampy, prosiła przy tym, aby oznaczyć 
zjazd na tę ulicę z ulicy Tarnogórskiej. 
Radna podziękowała w imieniu rodziców  
i dzieci za wykonanie drogi Orzeszkowej 
i Ogrodowej. 
Rady Robert Gryc  
pytał o sprawę mieszkania przy ulicy 
Fabrycznej 9, zgłosił również uszkodze-
nie ogrodzenia kortu w Jędrysku i prosił 
o interweniowanie w sprawie niedroż-
nych studzienek kanalizacji deszczowej 
na ulicy Fabrycznej oraz o wyrównanie 
nawierzchni ulicy Gawlika. 
Radny Edward Drabik  
zgłosił zły stan ulicy Dębowej oraz nie-
drożność instalacji sanitarnej nierucho-
mości przy ulicy Lublinieckiej 2. 
Radny Zygmunt Mirowski  

ponowił prośbę o ustawienie tablicy ogło-
szeniowej oraz prosił o wyrównanie par-
kingu przy Klubie w Kuczowie. 
Radny Jan Klimek  
zwrócił się z prośbą o pogłębienie rowu 
przy ulicy Witosa oraz wyrównanie na-
wierzchni tej drogi, a także prosił o za-
bezpieczenie  w przyszłym roku środków 
na wykonanie parkingu przy ul. Pokoju. 
Radny Grzegorz Krupa 
 podziękował za oznakowanie dzielnicy 
Jędrysek, a także prosił o doświetlenie     
i wyrównanie nawierzchni końcówki 
ulicy Tylnej. 
Radna Janina Perz  
podziękowała za wywiezienie rur z ulicy 
Żeromskiego, wyczyszczenie studzienki 
odpływowej przy ul. Sienkiewicza nr      
3 oraz wymianę krawężników przy ulicy 
Rogowskiego i Placu Zjednoczenia. Rad-
na zgłosiła fakt pozapychanych studzie-
nek kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta (m.in. na ulicy ks. Drozdka). 
Radna Blandyna Kąkol 
 wskazała na konieczność usankcjonowa-
nia sprawy z parkiem w Jędrysku poprzez 
podjęcie uchwały Rady Miejskiej w tym 
temacie, ponownie poruszyła kwestię 
brakujących tablic z rozkładami jazdy na 
przystankach komunikacyjnych. 
Radna prosiła o: 
- przeznaczenie dodatkowych nakładów 
na boisko w Kuczowie, 
- ustawienie nowej tablicy ogłoszeniowej 

przy sklepie w Zielonej,    
- podjęcie działań w sprawie uregulowa-
nia sprawy własności gruntu na terenie 
szkoły w Miotku, 
- wystąpienie do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich celem poprawy bezpieczeństwa 
na drodze przy skrzyżowaniu w Miotku, 
Radna pytała: 
- o sprawę zastępstwa dyrektora Miej-
skiego Domu Kultury w razie jego nie-
obecności, 
- sprawę połączenia instytucji kultury, 
- o kwestię przesunięcia przystanku        
w okolicę starej poczty przy ulicy Tarno-
górskiej. 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sendel 
podziękował za wykonanie remontu 
chodnika przy ulicy Drozdka, zgłosił 
awarię oświetlenia przy blokach 78/80     
i 74/75 dodatkowo prosząc o wykonanie 
oświetlenia przy boksach wydzielonych 
na składowanie odpadów. 
    W przedostatnim punkcie przewodni-
czący poinformował radnych o pismach, 
które wpłynęły w okresie międzysesyj-
nym do biura rady. Radna B. Kąkol za-
prosiła na promocję tomiku złotych myśli 
pani Anny Dudek, radna J. Perz na konfe-
rencję kardiologiczno-edukacyjną do 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach,   
a radny K. Złotosz na obchody jubileuszu 
90-lecia OSP w Kaletach. 
 Na tym sesję zakończono. 

Małgorzata Mazur 
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15:00 

SIERPNIOWE 
NIEBO. 63 DNI 

CHWAŁY  
CENA BILETU: 12 ZŁ 

Pierwszy od wielu lat film fabu-
larny o Powstaniu Warszaw-
skim, wyreżyserowany przez 
Irka Dobrowolskiego – zdo-
bywcę wielu nagród na pol-
skich i międzynarodowych fe-
st iwal ach za g łośnego 
„Portrecistę”.  
Zrealizowana w nowatorski 
sposób, wielowątkowa i poru-
szająca opowieść jest hołdem 
złożonym młodym Polakom 
walczącym w Powstaniu.  
W filmie, obok aktorów zawo-
d o w y c h ,  z a g r a l i 
„Wilku” (Robert Darkowski) 
oraz „Bilon” (Maciej Bilka), 
raperzy z grupy hip-hopowej 
Hemp Gru.   
Pracownicy budowy znajdują  
w ruinach przedwojennej ka-
mienicy ludzkie szczątki i pa-
miętnik z czasów Powstania 
Warszawskiego. Ukrywający 
się w piwnicy profesor opisał w 
nim dramatyczne dni walki     
o Warszawę.  
5 sierpnia 1944 roku młodziut-
ka sanitariuszka Basia przeży-
wała pierwszą miłość do żoł-
nierza AK – Staszka. Tego dnia 
młodzi warszawiacy z entuzja-
zmem budowali barykady, aby 
w chwilę później stanąć do 
nierównej walki ze świetnie 
uzbrojonymi mordercami        
z Waffen SS Dirlewanger.  

KALETY 
MIEJSKI DOM KULTURY 

21 PAŹDZIERNIKA 
(PONIEDZIAŁEK)   

8:00, 17:30 

WAŁĘSA.  
CZŁOWIEK  
Z NADZIEI  

CENA BILETU: 12 ZŁ 

Zdobywca Oscara Andrzej Waj-
da przedstawia historię wiel-
kich przemian, która przetoczy-
ła się nie tylko przez zebrania 
partyjne, wiece i Okrągły Stół, 
ale także przez jedno z miesz-
kań na gdańskim osiedlu z 
wielkiej płyty. Reżyser wdziera-
jąc się w prywatność, nawet 
intymność związkowego przy-
wódcy próbuje uchwycić feno-
men przemiany prostego, sku-
pionego na codzienności czło-
wieka w charyzmatycznego 
przywódcę.  
To opowieść o mężu, ojcu, 
prostym robotniku, który wy-
zwolił ukryte w sercach milio-
nów ludzi marzenie o wolności. 
„Wałęsa. Człowiek z nadziei” to 
opowieść o czasie, w którym 
walka ta zwiastowała zmiany w 
całej Europie i pozwalała od-
ważniej spojrzeć w przyszłość.   
W rolach głównych: Robert 
Więckiewicz i Agnieszka Gro-
chowska oraz Maciej Stuhr, 
Mirosław Baka i Cezary Kosiń-
ski.   

11:00 

SMERFY 2 (3D)  
CENA BILETU: 15 ZŁ 

W kolejnym filmie familijnym 
łączącym żywą akcję z anima-
cją zły czarownik Gargamel 
(Jerzy Stuhr) tworzy kilka złośli-
wych smerfopodobnych kreatur 
zwanych Naughties, mając na-
dzieję, że pozwolą mu one po-
siąść pełną mocy, magiczną 
istotę Smerfów. Kiedy jednak 
odkrywa, że tylko prawdziwe 
Smerfy mogą dać mu to, czego 
pragnie     i tylko sekretne za-
klęcie znane Smerfetce może 
zamienić Naughties  w Smerfy, 
Gargamel decyduje się porwać 
Smerfetkę (Małgorzata Socha)           
i zabiera ją do Paryża, gdzie 
jako największy czarownik na 
świecie zostaje otoczony uwiel-
bieniem milionów.  
Teraz Papa Smerf, Gapcio, Ma-
ruda i Laluś będą musieli powró-
cić do naszego świata, połączyć 
siły z przyjaciółmi Patrickiem       
i Grace Winslow, i uratować 
Smerfetkę! Czy Smerfetka, która 
zawsze czuła się inna, nawiąże 
relacje z Naughties - Vexy 
(Agnieszka Dygant) i Hankusem 
(Jakub Szydłowski)? Czy Smer-
fom uda się przekonać ją, że ich 
miłość do niej jest prawdziwa?   

20:00 

CZAS NA MIŁOŚĆ 
 CENA BILETU: 12 ZŁ 

W wieku 21 Tim Lake 
(Domhnall Gleeson)  odkrywa, 
że potrafi przenosić się w cza-
sie…  
Pewnego wieczoru, po kolej-
nej niezbyt udanej imprezie 
sylwestrowej, ojciec Tima (Bill 
Nighy znany z produkcji „Hotel 
Marigold” i „To właśnie mi-
łość”) zwierza się mu, że męż-
czyźni w ich rodzinie zawsze 
posiadali umiejętność podró-
żowania w czasie. Tim nie 
może zmienić biegu historii, 
ale ma umiejętność wpływania 
na to, co się dzieje lub zdarzy-
ło wcześniej w jego własnym 
życiu. Niewiele myśląc chłopak 
postanawia skorzystać z nowo 
odkrytych umiejętności i tro-
chę naprawić świat... zaczyna-
jąc od znalezienia sobie fajnej 
dziewczyny. Tak powzięty 
ambitny plan okazuje się         
w rzeczywistości nie tak prosty 
do wykonania jak mogłoby się 
wydawać.  
Tim przeprowadza się z Lon-
dynu do Kornwalii, gdzie ma 
podjąć studia prawnicze. Tam 
też poznaje piękną, ale niezbyt 
pewną siebie Mary (Rachel 
Mcadams). Obydwoje zako-
chują się w sobie i wszystko 
wydaje się być na najlepszej 
drodze do happy endu, kiedy 
to niefortunny incydent zwią-
zany z podróżą w czasie spra-
wia, że Tim po raz kolejny 
poznaje Mary, jak gdyby nigdy 
wcześniej się nie spotkali...   
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